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 ١ دقوديدشلاتلصلا وه لدقو نقاب كنس ل ثنا وْسنك لذ .ر (تبنك 5

 [| (ثعنك 0 ُبلَصلاثدانُك اهكيتكلا ( ثدنك ( لاهتملالم اثبت ءالازما

 هلئمقوكلاو ريصقلافوكَل ب ذهتلا عارك نعد ا نمو 00

 هناكو شفقلا 4لاغوغب ررلا ثوب اهيدشنانوك ىم لح رلاس لب ىذلا عوطقملان "كوروصتموأ ||

 أ لوقي ةدممءتعم-نيرسنيد© لاك دقلو ةسرعاهارأ ا فداوسلاب ىتلا فوك امأو لاق ترق

 ىلارعالا نبا نعىورو كوك نم طم انافانتسن :نعلئاسنأك نملوةيمالسلاهيلعايلعتعمسا

 لاف شد :درقرشا عممكل صأنعْننمؤملا رأي فرخ لاقفمالسلا ياعالم يراسل أ ظ

 نايكيقلاو ئرقلاأ نمتوسأ تويكأ ىلعدارأف فوك اهل لاقي رادلادبعوب ١

 ٌكوكنم طيناناقمالساا هيلع ىلءلوقلل والاوهلوقلا وروطنمونأ لاق رقتفا اذا حت راارغمل |

 نالجوزع هلوقل قو اهيفنعطلا نع "ا

 ل * . :(ثوكا] - ءانلا فرس« فاكلا لصف
 87 مسدقدم ومو سو ىو هو

 و م 00

 يملا اوك هيارس عا ىو نسحب راااهءاعدذنتو طست فال_خناصغأ وأ

 سداد < و 2

 م ريو مه. ) سو 0 سم جوس <

 كنا يفك لحر نع ك1( هلم قدم مم ا م عم 00

 لاو ثوكلاو هو تافرو نحو تاقلاو ع سزاواصاذااثب وأن عيل ثوبكيصي ريكا

 له دب م2سو)و

 0 ايو دارأ م ةئاطتلاةفَفوُكَنضموقن م.هلوققسانلا فاتخاو 9 نم موق

 لحم نأ كلذو وملوك دارو رخآ لاقو ا ميه رباا جدو يتداول سهو

 00 م

 راعمالاورقةلاسامرو د كوك نط ال يم 4 نعل

 ٠ رادلادرا راد وك «نكلو ىنءأ ار ءلا وكس ل
 4 هد هد وه - و

 0 طبت لاح نينا د .ىهقارعلا كوكو طتلافام دك مكوك دارأوأو

 رسشاعم نحت سايعنب لاق كوول هتان وك ابن منك يهرب نأ

 هس ا ىو

 اذهوروصنموأ لاق ق اعلا لسشأنم اطينلاو كوك لهن م طبذلا نم جب شيرف
 ىو.

 عدر تا در ٠م 0 1 0 م مالسل !مهيلع سايعنب اذ ىلع 8

 2و هذسمء# ء

 1 اقتأ ا دنعمكم 2 ا

 «(ثبل) ماللالصفلتأ لائلابزملاهيليو ىئانلام زمان«
 ديدي تف

 انيثأرللاى دلاثعنكت هلوق
 *« ءا دخئااهلمهأ او مكحماىف
 ءويععد
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 1 تا

 (ثبلك) .ءاثلافرج هني فاكل الصف 43

 اع مما وه ا ك2 مما 98 < س

 مناوعباةدضرأ از تتر ادد هستئرك
 1١ هلأ وهجئاذا ترقد مالا قبر كىبمدالا

 و -

 | ميلا اجتنلا شفشإلا نسل الأ ني رسلان مي برشءاثيز لاو
 1 1 و م ح 72 م

 1-50 ثاركلاوثاركلاهديسنبا لا :ّلشتاركلا# فورخمزفلا نم بر انيزكسصو اير

 وع

 1 لاق هناي جس و نيجرت كرئاذا بّدهأد م تابنلا نمبرَضعا نعةربسخالا

 ماعم احارف فص ةمرلاوذ

 و ساو 2و ىو م و و 5 1

 بارشيهو أ هفئافاثراط »ف ةفتاسيا ارك اهقانع اتاك
 © مى

 م وو 9 وسب مل يس

 : لسجل نم لوطن وكت ىت- ىطسولا هتنضقلوطت ثاركلا ين نبتت اللاوو

 ١ لاقةئارك ةدجاولاىرخأ 0/0 1لا ني يفعل عض ناركلاو ةلظا اركلا سي ذسهللا

 س صو < ” ل دو 5

 بنكلاو ثاركلا نمدصحف 2 بشن دقناهلانيب ربح نا ىلدهلاةرذونأ

 375 ثان رص بنكلاو ثاركلا لاق

 ه يس 275 0

 طم حاصْتو امور لهأ 5 بروقرعىلا بسلا بستسنا

 1 5 نراك فقام #*

 |نمب رَضْتاركلاهديسزا مهلا نسئانسأتر ةماعقأ اهأن هدوالعب زاعلابدارأ

 ١ ٌةعانت ةرطخاهل ةبلبج ةركشت ء.اركلا ةغشحول لاك: هناك لج رلا يو تساوت
 و هدم و

 0 طسوم ميد اوت ولاق اهتملب نول سل اهانه متع ةاذا ةلثلق

 3 م 39 مو

 ) ةوق عل هن ,وقيهدد ةومماذبنمأربب نأ ثري الف هيارم 5 ءوهماعطد هل كم د وهف يقي تاركا

 دار نمتلاق ةسسج نأ نوعزب ولاق ءامكىدبال !تشهفرعأال ىدزألا لاقولاق ماذا
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 تأ 358 6 يك 5 عرب كارلا هانكس تاذز مقري اتابن .هلعفءادلكنمءافشلا

 ع وطقم تيتا: كلذ وكلا و توشك الاوثودكل [ 4 ثق ( كناتلم اهتبثألانيلع ثنركت هلوق

 ةيداوسدستلا قلع وهريسغ خو لولكلا فارطأب قلعتي رص وهو هلاصأاللعقو لالا || ها دحلااهلمحأو مكحما ىف

 أ ىق قريبين 0 أ ىرهوجلا ءانوشك ولو هيلا
 # مويا 2
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 رعالو لظالو ميسنالو 5 فروالو لصأ الذ ثوشكلاوه رءاشلال او ضرالا

 ءالوأ_تادودم ءالوُعت ىلع'اسىفار تعال نبا لاق 1 لاوهو دققلا"اءوشكلا ىلارعالان با

 دقورك ايفل الاتات دولا ترشكلا الاف وشك و نا لامه رورو

 لاياغ سلو م تب الكو ُتمأَك ليوا 2 01 وشك نم فاكلا حذو نارضقب

 1 ديرد
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 ها ١ (كركزا 7: رانازع وب فقالا لدن
 2-2. مسح و 8س

 امو كر بيث اوم 5 اناثكلا ملل ىصان ثمحي 1
 هوم سصضص ص

 قلاب كارقلثم مشابك موقو تاقئاثح ثاحدارأو تابنلا ثاثكلا لامللابى عي

 5280 و2 لحاوومد ل هل 0
 00 ولكل ازد نوت شلاح رتت اشك الو تكلاحإلا قدصموقو

 بلثالاوبل ال لئمتكتكلاو ثكتكلاو : نراك كطفل تدنن 7
 ركل

 اولافو ةرامخلا ثكتكلاو كنار قو رخخا عمال لبق 3و ةراخخ اًةاتفو بارتلا قاد

 ٌتكنكل ما وهلّكمكل ىناعللا ىس و ٌّط ل وبارتلاهيغبكلوفكُت ككل اود ٠ ؟كلادش

 (|ىما رن نأ و ردصا انهوهشاهم زمردة شو فر ىعن ءاعددب "اك تب صتقلاه# ٠

 ثك اًنكلالاقيو ءاهلات اح اولاوهسش: بازتئاوهو تك شكلا باتل هس هةراخسولأ ١

 ةيؤرلاق ةراخ امهالك كنك ١ وص صصحلاثيللا |
 5و مو سو < - 5 9-

 ثكنكلا ب رتوفقلالدنجنم 60 تول ةطالكلا وف الم

 صسادضص جب -

 ه )9

 ناكو هوس رحم (ن ءاماقتحالب :١ نممدح نملك بمديلاقَ نمل دب عب هنأثد 2 و ١

 م

 ّنأكو هسفن ىعد ه-فنأ مر ,ىلعهمو دق ناك ىأ ريثالانبالاق ءاشغيالفدركمتك همودق

 نيإسمانمتناك ىلا لود ادنعنامةسوأ لاق نيئحْي دحىفو نررتاةكتملاد هيكل
00 - 

 يدا قاد او م لان هوهّتكتكل اكد اولا اوعَص ”1لاقف نزاوههناوّثسكَع

 يما مدت ناطقا لاف ريثالانبالاق كشك !| ارهاعالورخ الاثيدحلاه نمو تارثاو
 .-_ 2 م م

 ٌتاكلاو عيدْرلاليمشنبابيذهتلا بارت اةريثكلا ضرالاءانثانكَلاو يدنعتششاو

 تاكل فرسعأالىرهزالالاقو الباكاماعٌتييف ديلان ءرئاَتسا مٌَتْساموهودحاو

 (ثن) هدة رغهنم هلَقرَغاذا 1 لام لان مالم ثدللاع نضع" 0

 لاقالو ىععدالا لاق ًةقّشحلاهنمعل دو هيلع ةشاوهءان هيك ١ امرك ركب هثركي مالا هب

 - وم م و هو

 "لع  دس فو د ثراوكلا بركلا ىب دقو« لاقدقتيؤ رنأ عر ؟لاقيامنإو هن

 همي جاهزا ©س

 هثرتك الملايو قا نمل ى أملا هلرك نم ةقاشةديدش أراك ةر وةثهلمتر كسف

 2389 سمو هدو

 ىلابامىأ بشرتك ًالملاش ثرتك أو ىسدعدعن نمئدسا: خل سقثي دحيفو ه.ىلا أ امىأأ

 تراك درك ةأ ساو ْن نرسل ثرك او داش :وهوتامثالا فان يهءاسدقو ىتلافالالمتسيالو

 زواجل لعام نم بم ىأ ل“ الااذهين رى املاقيثيللا تركن فكاَنْأملكو

 تنّرعو ث ى هلأ ْق

 ثابكلاب تاكل كانغ

 ها 5 1 باوسسملاو

 رى



 بأن نم مالا كان هلوق

 ما طيضأكن درض

 6 رص ةسغا بعت بان نمو

 ىذتقمو حابسصملا امه

 ني-عمضنهنأ سوماسقلا

 هلع تكس 32 راخملا

 انفلات هنكلح راشلا

 عم همأ ه ريغ هيج رص

 (ثنك) 7 ايلا فرح « فقاكلاو فاقلالضف 4
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 طقساذا ٌىَقناورعشاو رادحاَتعَمْناىمدالا اهفونأى مغلاّرخأيءادّشاعملاو هلسصأ نم

 ا انارثح رس اذان ارفاحلا تحالف و 0 ل وم ٠ مه ج9 قا .َ .٠ د يا . 2-5-0 .٠ ورا مام 17 0000 ع
 < سو سموم

 غ ء اذاامق الك شملهم لعب ع ُثوبدلاثومعمل 0 رثملا م

 | همرحو ]8 أ ىلء دوق. ىذا وهو ثويدلاثوعبملا (ثعق) ٌةععَْملا ىثو حو نم عَ 2-1
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 ((ثعطنق )) هجولاود ارم 3 ثريثكثاعنق لج َر (ثعنقإ) اب د ربع هلم دتهتا] لل لق نرد لاق

 م د هد 42

 81 ح6 هدو نفل وذ ردزءالاف 2 0 ودع عطلة دمسنلا

 ثا كيلوا نرسل رع ةريرلا ىيمدالا (تبك) ق (فعنارسن)

 ناك اذالدوه ل قو هنم ريض لام هذ لل-قو كارألارممضَت 0

 ع

 2 ه هس 5<

 ' لهمدرو تساغ:الفدرو 3 وة نر
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 2م 4 ت5«

 روم يلو ص 6 كلا نت اكربا ثيدحففو ريراوه ثابكلا نميضنيلام ىرهوما

 م8 2 0100 2

 لبجرلا نك كلذعم“ الووهورادقملاق ةريسكلا حقي وف ثابكلاةف.نحو لاق 'كارالا

 سلام 0ع هن

 دشنأو ح ورأوريغت ىأرم كلاب مللاَتبكو هنو 4 نع لّضفريعبلا همَقَْلااذاو

 س”ث ريو 7 ه< ةهوص هم 49 هب

 دشنأو ثييكو ثوبكموهف هتنبك دو رعدق معلا ث : نكلاورعوأ ابك دقان اباه لك أ أد

 سن  «كد سوو 5 ءيز 8ع 8

 اثيكدقانل' ناجل لك أ ا 3-0 5 .اطيشزرامم ميمأ

 هع هدد ه- ى1--
 هوك كتسللَدص فثكى أ هئاثك ءىشلاشك (ثنك )ل. اون عضومتبكو

 . ه دوم 8ه سد م و تو وم 6< م

 ْق و ثاثك عجاو مدي لف تدعج وت درصو ةوتدنكواهل اوصأت 10 اكو 2 ةمحل 9 هان 10

 ' الوةةمقدب, ث سلا أ راهر ء«سواهلوصا5 ادار ةيشللا حك ثاك هنأ !لسو هلع هلا ىبصهتفص

 2 ف نا 91 و هموعو

 لاّقف لذلا فثكل ا ىودعاادسع نة يلع لعتساو ةقاثك ايفو "هبوط

 نامي 5 هس 8ن- ه صرع

 ىدتللاذلبلاب يهوي بالا 2 قتنر ةلاالرابوالاة مك تتش

 0 و كانك اوت لسير لب الاناههيشدنأ كلذ لعهلجابغاو اهقيارابوالاب نع

 ك1 اداه يلاعشا ارثك [نأالارعشلاتب امم نمةمعلا اريغف هتاثكلا نوكتدقو

 ثاتكججاوةجب اكل ذكو لاك د تانيا رشا 36 ةياديردننالافو امك اه :رعش تاك اذاةثكو

 هع نع نجرلادعن ءدشنأو
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 نايبصلا اهبل ضير ءةريدتسمةبشح ناتغل ةنطملاوهَلاو » هريغو يمصالا هلاك مه ا ٠

 اقالة لوغا درا 2اميشوب مدد بزمن هعضوم نعاهب هونت ايشونوشي !

 تك تيل قل ايش مهءارواوعّديل ىأ مجدانقو هان وجو هوو عانملا تالا ذو

 ٌتقمهلوقن مقوس ىأهنقد ماع زدجج ,ونأءاق مقدما كانوا برميعلا ل كا

 ديز كأن ع ىساغلا ىحو بنعلا ارصشلوصأى رئانترامُثئَقلاو هعمل قو ءاّنعلا ليلا ْ

 مهاص أع نمموقلا ْتَنَقالاقيو هعازتن 'ادارا رم ”ةدقو لص |تانعسلوصأف رثانت ام لافأ ها

 راش لوقو ةعلتفا اذاةناكمدرما) ارجثتجاو مهلضاتسالاذا مهلتلاو|

 هريس ضعنلا عيرسدوسأوهو رمت |نمُترَسءاسرَعل 4 :( هلك هس | ايش يذلا

 هأ سل و جو قوش طووول ب ديس ار 3 ركبيطأو» و تطرأ ذا هئاط نع

 اًضآزملا نمد 41 و ءانيركل االاءانملا|ادواريظنال ورمقلا عا اننا مالا ماعلا طن |[

 1 روماني قرع فايل رشملااذهلا اه ركلاوءاثيرتتااو هديزو:ألافو لذي اهفاكن“ اكولاق ش

 عملا تعو 0 ا هبرضوهو تف رجلا ىفةغلثيرقلاو دود* ا

 5 ءوهس 8 م -هسم |

 ريثكيلا ثيعقلاو ةرثكل!ثعَتلا 0 هنمق تست موهو سماهر عمت تعرقتو |

 ةيؤرلاف هلاهرثك أ أهعفأو اهرثكأ ًأاهئعتقاو ةمظعلات عفا وريثكلا

 ريسسمل اني تعمل امنا و انعم ف تعقب :هلوقىفةبُؤ و رءاس ادق ىمدالا لاف

 هم < 2 هيد و همم |

 ىا ًارثك ثيم هلا لق و دادض الا نه رلعف السلق همم اذان 9

 2 (ثعق) ١ ١ ءاثلافرح « ”فاقلالضق

 ع ىإاكسسصا , 03 4 29 6 ٠.2 ةهلاع م

 امو رثكدد ءوذىأ :تعيودنلاووكإ و هعماه درك ىاه ضي رعاسد هع تق ام

 ةده-

 . ا ع هد

 2 ل ماع و دعو

 ٌكّتلاو دس نافارا لاهيا 0 كفو تلك قنا د

 َّتَخ (ثخ) لعأهللاو يقودنا وأ دوال اوتو

 هم و سو ه«عء ه9 م مءمهف- 5 ءهس

 8 و 2 5و2 ومو

سان ةوار.رقلا بيم ارقلاوانِرَعلا ةئمنحو أ لاقو نادودع
 هنأةاورلاٌضعنم عءرو دو

 رغاشر فرق حار اوأ لاو نير تدوم( راسا ةلظ قاكلا ىحعأ ما
 و غ8

 2 و

 0 تيما او راثك لد ويطل طمو يطع نمراثك الاٌثاعالاو هريسعو فورعم ا نم

 و وو اا 22غ

 ثيربالو روزتع سيل 03 ثتعفم س سله نم ىدعقأ

 رم دو 0

 م, ض ص مت وع

 راش ايد ,"ىشلا تعفو هأطع ًاوهلن 2 'ىسلان م41 عساو

 هعلقاذا تعش افهنرض ىمدالا لاق فرس ىأ هلامؤ لع رلاثعفأتيكسلاننا هيعوتساو

 لا ةنطملاوهةللاو ةلوق
 هطبض 3 اههيقمملأرسس 35

 انالخ هلمكتلا ووكحلا ف

 ههم ها سوماقلا عينضأ



 فن نر انيس 3 ار و نور اضل مال ماد ل رع ا ب ا لا را ا لاا
 000 0 ل 10

 26 رج الا 2 "6 ا 3

 .يط ءانلاف رح . +: فاقلاو ءاملا] مذ ا

 ل

 1 دشنأو 0 انف ءاصأ مهن ل رادع
 . "1 اه ل 0

 يو د يملا باد

 و مو

 ةئسقلا ١ بوقغل ن نعدنكمونرسك انف فيدرابلاي راما هملاٌتو ركل ىأ

 : ةبقلاوهو ثلا ةفل للا ىردوما ثاخأعمجاو ق قالا تاذءاحلا كي ضفلاو
 ودوص”5 37

 ٠ نيجرمسلاثرغلا (ثيت) ت تاغللا ضعنف م دو شركلا نمابطالا تاذ
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 / شكلا يقر ةثارفل وتر لاو نر لا تر ةااهدمستنبا ثورف وعملباو شركلا مادام

 0 26 هان 85م يا هوم 1 م# رس

 تثرفو افا ردو اهو مدبك بلا تركو كلذكاشبرفو اهني واو اثرفا رف اهمعاتترفو

 ع -- و5 يضوص

 ىوهوهتنرضاذاحاصتلا فو: ل 00

 هر - - 1

 ٠ْ ديكى أ نورد ةفوكلا لهال تلاقى لعتش مولع | ثدح قو را انا ىأمدبك تنرغأف

 1 و

 ا ”رلل|ثرقو ألو دبكلا ير دو هس ار

 نانا و اق فاذا يذلا فو 0اس همنا 2

 امك ليقو اهيفامترقتماعفعش اذار وأبن رف أانأ ل ةتيكسلانبا اهيفام

 0 هيف عفوا ارفإلحرلاثرفأو حبش لع ىأ ثرأ ىلع بوتوثرماعو نم تر

 ءأرماو شرس حشو دنع مهرْغسبأ مو دنع م يدكوأ سا: اا 2

 رو: و9زؤوس رك 75

 ظ ى.لذوهنؤمتلا ماةأرلإ لاعب درموأ ايراد قراها لوأ لابس تيتو تر

 سل مو 1 و مد 6

 وألا اهتدعمسأ ارىلع ىلا ف ينارتلا تركيا ملح لأ اهسفن تحن او هواهلجلوأ

 ديص ص 4 كر 7 -

 لعو ةرطسلانوك انوفا يطا ناتَع ُترَملاَو هير 5 هئرغنم ىردأال رو

 ًاهيفدع صدالهنا تح لابسلا نع صأوهو نيطالو رطم ىذب سل و هر روت مَع 0 رق
0 1 

 ىنابعللا لاقو لابحلا نمفنصلا اذهبةبْشمكد اقف ثرفديرو هيأ !:تياوهتم ومصل

 0 ثرمشلا 0 دقو ا أَ رشناك اذادي رك اى ةرخال ىنانعل !لاق

 ديرذن الاف فورعمبرعلا امسأن مسا اق (نن) و ((فاقلال- 2
 , ا

 مهد ىنعبق لج (ثعبف) هلع ضف اذادب تنص قةيثبق 5 مهضعن لاقو و هقاقتش امك رداام

 ا تعب قو ةانعبكقا ءاهلانىثنالاو اههق نس 7
 5مم لع

 نالفءاسو روكا قهسعج وهرحاثق ثق يلا 5 يدا فاو قاتل



10 

 الكلاثنغلاو اع تامس لا ريخشلا] مساع :دونيفلا ترسكط ارا تفذخ اندم ليصالاو د

 ىفو عا 1 نع نا اتلط ىمعالا ث دعو ا نايت لعل هرقو

 كروس امو حتيقج رعل عطوفة لي ا رلاوةر ةناددسعمع و ىو ث مع | :
«. 

 ورعو أد شنأو ةسداقلا يلبامموير طا |لهاتمىدجا ىهوءاملاةبَدعىرخأ ْ

 ىرب ,بحوهوروصنمونأ لاك للك زيدي سرواخ اهب بَحّتَقلا ارعالا شا قو رو

 حامرطلا لاق امانأ داوغل اع :رو*ىدر*اذغوشو#ن و ريح و نودي امانا وب ارغالاهذخأي ٠

 5 0 ا ط2 تارقئرهزالا لاه ا

 ىنارعالا ني الاقو بلع ع نعد وتضم وما نموهوحابسسلا لمَ لقد ا

0! 

 د 1 اا تر ا نام لل لس وعل ا ا
 1 5 1. 9 1 1 م 2 0 3 ) ن1 1 ل وح

 ءألا (ثنف) ١ ١ هاثلا فرح ه .ءافلالصف

 لاوس اؤرطملاو هو تبعا حقسىأنيغلارم دكت مغ فش مش :غفالاةعيقرْشيدح فو انئشام

 سكك, تلق لاف سلا يضامالعف نمت اذاو انئعأةنامال الا ىنعجةنامالا نموانئغهنم
 و سس موج «#ىوم 2

 زو2ةهم

 / لعن ىهربنالان ان ْثِيَعٌبايذوهاغا للا ةاكز يد ح فو هكينلا اما

 ى » دوعد

 راد و ماتيس و ثيل 2 او نمامه 59 راه :رالاوّتال بلطي هنالث غل اىلاهفاضأو

 ال د وست زا ع هكلف ؛ ورلاف ةدامّتاذىأ َتْيعشاَد

 ا

 0 2 هم ي همالو -

 بو« ىطنم «لجزثيعو افمضصت سقاس ناو ادا حصصل اوهواضي أن يعلاب

 3 1 20 و . سوا .::زقأل : هس هم 8 بت 8

2 

 تدم عم ه م8 6 و 2

 اسوأ نم َتيغمْنمو 4# 00 7

 -7 مة وهو 2 كد ا

 هنريح نوكتو بدا فلكر ود ودل كاب تقلا (ثنف) 3 هما

 لبهدو لاق لارج ييشةظيلغ
 4 ها ا

 اق ذرعا م رض واَثَد *وف اهلها 0 7

 هو وس هور ىهس 9 هذ . يو 1

 1 مدا

 ه7 مهو 072 لس

 ةدبتومهين ده نجت #4 امععئاو كنا كح

 عاعشلااهيلعْلمتْ م وتلا | نامالكدجأ

 هوو

 دشنا) تالا وه

 ماد وعملا اهعاضيإ ا هن ملا ,ولعلا شن
 هسه ثم هما

 ىذا رم اوهونودموت رعايا عار نعتبر والو باوبذ سيرفر 2 ا

 ًانيأرامو اه رانك لن ىممالا لثمن صفر ىلارعالا نبا لاقو ضب هّضعن قرانا

 (ىلا برعلاناسإ - ج1)

 امكهردص خلاب وز لاف هلوق
 ”رلمكتلا ف
 ىزرأ اهلاداضنأنباانأ
 ”فارشالا داضن الا هلا فرغت

 ىأىز ٌونودنسأ ىزرأو
 مطيفعشو هيلع لضفت

 ةسيصم ها نونلا



 (ثيغ) ءاثلافرح « نئيغاالصف 000

 كلذف ءارعشلا ضعن

 هلمشلاب هلال و اليتم نإ هايم
 هام ]| ماا ا © تس

 لكلا سوالوح ىوتف #* اسياع وأسر أد_:فريغ
92 - 

 س2 20

 لمشيءاسك هلدسملاَو ةرورضللةز مهل |فغفنز م لاب ىهح هلوقىف لالا زيسشلا لاق

 لجرلات وُغو ةنامالام .كلانثا اوعلاو هلايغدقلا باج ارعالانب اكحو ةغيطقلا نودي

 22 همم 2م 26

 ل لهما ءاساه تندد قو ثاوْعلاوُتاوْلاوْتوُع امسالاو ءانوغاو حا هتاغتساو

 نمةزمهلانانمغأ مهالاثي دسللا ىف و اال يور ناناك مقل ناوغل تا ءلدنع

 #0 ما
 0 افنالف ىئاغتساو ةئاعالاال ثرغلا نموهاسغاو لاقل ءاقوهو غي هتاف هيف لاشي و ةناغالا

 ا ءاوخاو لاق اذار وهن َت وعن الف برضلوقتو ال كل ءايواولا تراصايغلا مس. ءالاو

 0000 كارلا تووم دس ا واولاب هن هوا هناغلوقياد_تأ عم-ألوىرهزالا لاق

 لوقيو هيدا كئاعأام ُثاغل اوينذهتلا ىلع ىلو 'الاواثا رغواوَغ هّئاغو قنا هئاتأومام”وعاو
 م 0 5209 مناع ع فيه عا ع د و.<

 ةناعإ ىا ثوغالو هن وغممد نعل ناكاشأب الفت ثغتسالاةدو ىنعحرفىآ ىندغأ ةيط ىف عقاولا

 : ا . : 5 0 0
 ْ ءاهنأ ٌترغمو تايغو توَعو ا وعلل اح وعو

 5 5-52 هس 7 8

 تفذعلا سرب نالهكديز ندد نبْثوعوهو نسملا نمل بق توغو طن سول

 سم 9 9 م وم هك هم

 0 وو «دصرم لك نمشوُقلاةامر وذو « ريهر لوق هذمو دزالا ندمج ثوعو

 5 مم مسرطمل الصالا لءقو 4 اور اطملاُثْمَعلا (ثيغ )حاج لا لوقادهده دس الاف جدأ
 «2 و2

 تلعثدشنأ 0

 م و يوم ع9 -وو يسالر 9 عو#ب# هل س

 برق ةم ىلوبو ىلعيف 5 ةرم بك ربشبعلا لثمتازامو

 وو ٌتايْعأعجلاو دوب ملام ذيع أ عجم لج ممل دمك انآلوة

 ىدعسا لحم لاق
 و ص 689 دوم مى هد

 9 ص نها ابغا بوح #3 هناك ض ايلا لوح بحلاها

 سوم 7 مد دما

 اذاامسءاهثمغيدالبلاهتا تاغ ث مغ هباصأو هنااا واهباصأض رال اثسغلا ثاععو

 و - مد 5و 9و و - 9ع

 ةثرغمىهفاثغثاغت ضرالا تثيغو 3-5 5 .غيدقا عاافشي د1اهأمو ثيغل ااهبلرنأ

 ةمم مه

 لاق ءالعلان بور عون ريخأ ىمصالالاق 0 اىماصأ ؟ءوهقلا تيوتا 0 هيومعمو ا

 ان انمغتااقفكد دنع رطل تاك سنك اهاتفاهدكصت ًاامنالف دم د هلل 0 3 ل وش م رلااذ تعم ظ

 ا



 42 ”(ثوغ) ءاثلافرخ * نيغلالصف
 بعص حس هممت ١

 ع ةسو7 ١

 رسشلاو أر لاب غيد ثوم اتسو لص ترطب تبول راو مبراقُلات لاو

 هبْتلَغَو لاتقلاةة 1 رهتلاتَملاو 0 «راموأ نلاط ع نمل مولا لاتقلائي دلال

 «تلاعلا سلا يما 00 هب ورلاف لاتجنانبدن خلان تل ور هلناقو همك

 و دردو 85 ءو 30

 ىأي تلغي تالف ركتملاقو هلمزالم اثلاشملاو هنرقحرابيال ىذلا س كاوا دقسا ارهوسا

 تم هم 00

 ناكع نصوح نماقرو عاهر اهلا تلك ا مسرُم هر :٠ اهمزآن الف مم بيالات ا

 تاسنلاع نمابورمص نالكلادانز زونأرك ذو هباجئاذكب نا فا مولا ككاو طولا

 ايدل اوامقل اوقرشعلاو فاغل اوٌتاودشمل 3 والك اور أ ممم نوال ننال

 ككل نمد امثال ولا تيصالاو؛ اواو مولا لعل اود وُرَصألاو

 2و- ١ ع اص د س 6مل ع سا 2س

 لاك سفن برشاثنغشنع (ثنغ) طاذتاوهو

 ع نينو سمت 5 نيد اذا هقلاندل تاك
 موضص 9 قص ت سس

 اذهدشنأ و اثنغ ثنغي ث نغوهامنا ةفيتحولأ لاق و عاملا نعداك نيه تفل ننابشلا لان

 م« سوم 2 سمس و مور دلو ءءءقم

 نبل برسشين أو هونت نمت بيذهتلا فو « نشئاوأ اسمه تلدعامل »* تلا

 مم ان ص سس 0 ع م -
 ةانالاف تدَعلاَعِي و سفنتتالو برشتن ا سعلاو نعنالو تنعاف ترش اذاعي سس

 و 500 211 ري د

 قنا موُرالاثنغتلاو نيسفنوأ 1

 2 دو 00

 مومهلا َكئننالانامز *« شرخ بنر علما

 تلّصلا أن ةيمألاك هدو ى ثلا هثنغأو
 - 886 م اة مع ات سا

 مودل كاما زب * ردك قانركمالس .
4 0 - 

 دنع عمسألو 00 تسقلاذاانمَعهسْعتْتنَعو كلاب الو كب ٌقِلَءام ىأ

 ةمدانملاو برسل ق باد الاوُدَس 1 اٌتانلاورججوتأ هيلع شل هلو هريغل تسقى <

 ىأنامغاوورتغ فلان: تاوص“ الافتأد لولاك هّتاوُعو هنا او ٠ هللا باحأ ,(خعغ)

 ىرماعلا لاك هس ع مرسكلابوءاعدلاوءاكملا لثم سضلاب :
 - رك ا

 يس سس ءه5 س' مب

 ُتيغُْهدنا وعقاب م دع ال رهعتةفار "معلش

 هدهد اعل ناكواسسياق 0 عن ةيأوص ولا ضاق ولأن ب دعستش ةشئاعل تعملى رين الاف

 مة نساهم ماق ناش ناناف -وتق ةاراناهل سيشمل تنعي ةنيدملالهأ 7 نما ناكو دف هللاقب دا

 65مم مس

 لاوو تببلاابافكتشمبة شن اعتلاَقَو 2000 ره اددس ةرتعفودعت روهو راسه ءأج ]

 نسبي ا اا

 اذك كثاوغىأب ىتمهلوق
 بدهتلاف ىذلاو حامصلا ىف

 *«عوا د



 (ثلغ)ب ١> ءاثلافرح *« نيغلالصف ءا

 وو

 ل لمس 9 ءورع

 رهشفو هنا عوق ةىتنالاو كائرعوسِرَعو فان دم تار ماع عوملاوه

 ثيدح ىو 037 رغو تا رغوك رع عم او د لفا ولا مول نفرح عبماو «ةشد اعقنإ سدح

 مولا اد اانا "رءوهىايعللالاقو قرع ىلوحواناطبم تدب اه:ءىلاعتا ىدر ىلع

 رع اههمش المو فور اهذهىف لاق كلذكولاق رشا قاموس !!اذهدءثراغوه

 10 م < هو 0

 هكرت أن اوةناورفو تدر هتلكأ تاس 01 عغعيددع ةمقح أثيدح ىو هبعوح

 نباص حاولا رهاو ملاك همعع ويلان م ميال نأ عب عوج ىأ ُثرغَأ

 اه ل هس م 5 8و مءو

 يب قاوم اْثووردَسارك ١ او 3 لاين أن رعدب "مك رصد هولا ار تلو مقناطوم

 5 م ى

 اسماك ح وبلا تيرا عاب ىأإل عولاًنرطلاعلك ت يدها فو

 موضع هيمو ةرذلاوأريعسشلابربلا طقسا ك2 1ىو طاخنا تلقا( ثلغ)

 ل ايناك اممنعهقاىتمرع ثيدح فو هنلتعاَوُتلَعو ثوأةموهانلَعسكلابهشعَي

2 

 ُتلْلاوُيللاو تلا ءلمهملانعلا رك ذدقوُكاوراوُردلُتلعلاَو ريعشلاوةطْملا نم

 -وو

 دخؤين ملا دبن] ودراغو من كل نمر ىوسيامْسيلَلاو ناو و لا و ردك ضىذلا ءاعطلا

 قفل م مارسلابروهلاو 5 نال غآلابروهلا وَسنأك رعاشلالاه تاماذا

 هم م7 7 ه2 -و م

 ةزوونأ لاق ا اق تلاد م ما ىتغلا ليقو ريطلا نم

 اظئوانلا لاتم و عروصتم قالو للا مسالا لتقو * فدّمْشرا نم َىَلَع اهن اك

 تيل بيدا ماهسلاهيئارافمشي رذخ يوقف اف سيف طاح ماعطوهو عارك

 طواخملانيعلاب ثوملاءارغلا لاكو كولد كاوهكت اود ردم سيف ناكنافربعشلا طول ماعلا

 1 ٠ دييللاقو ُتوُلْعَم غلا هانعمم دقو رغلاقو
 ا

 :اهنانثا ماماتاغك 7 2 تناَع ةلومشم

2 

 ك6

 م 9س مدس” وع

000000 

 دانزلاةئلاعَم طير اضع 0 دويعاوبسناذا ةنجاهم
 سم ا <ح

 ةقداصاي ورب سيلا مونلا فار ادعو "يزمهملا نيعل (فروك ذموهودانزلااو ٌرىأ

 ثاغملاو
 0 د4

 حسن ضم ىئاوح فتي ارو هكرتبفىدرهنا ىف لوقيال ىأئئهيلعْتعبال نالفو لمع

 لقو هبدش ليقو عوار أُثرعلا ( ثرغ) لاتقل اهلا لضافالا ضءبطذج جالا

 ادق كنج“

 ا رولخلا رشا َتيلَعلا ل ًاينالفو مع ثلاراوا مال راالو ةاهاالاُ ا

 تا كاع المأ ىروبأ كدت الدر هم : نم هيض دير اتدادعاو روبل تلع ًاوانلعدبرلاَتلَعو

 « نس ب ييوجتااو

 ناد اننا

 ١



 ا (ثنغ) ءاثلافرخ « نغغلاو نععلا لق
 بجد حسم بسمو ومسجو

 و8 م و ه) هم 886

 لبدلا# ل 0 د ف هض ةضرعمولل ١ تاع 3و 0

 9 9 و س و

 ةئيعلا حرؤملالافو فيلا دابة تبع ىمصالا ةنيغلا 2 رمل من اا

 ةريزملاب

 ةشنغلاو تبع ةغل الح نَع هدو لاٌتَسَع عر ١ (ةمي سالما ْ

52 2 
 قا ذاك ها ربالاق وابدع طق "ال تد ارغلا لاق نبع هئبَعدقو مقتل نوم

 2 7-7-1 5ه-و

 ىوزىرعهزالالاق نيسلاقاافلا بر لاو تنبح ةفاينامد بس لعل ةدسع
 7 ءْ

 مس موس

 طلي تح هفاج ىلع سيطر عرف طقالا ىفنيعلاب يعل دعاص لأ نءعفرحلااذهت كسا انا

 وو م>سو 9و

 ٌةِمْدغل ١ اوه ودارح هدف لمد و ملعب 'مطشنيا و ناتمخم نيعل اونيءلاننادغا ىدنعامهولاق

 كوم #8 درع

 (6 ُُ 1 ابغا ثسءادقو ثفبالاك لك وهوقرغلا ىلا تلاوات نيمو اًضأ

 ع ع 2 34 س «: عار 9 و مك - 0 ءا و

 هرم ءو دن انختسلو تقيس لوز همةثوثغلا ببث دعو تعم كو ؟* ىذ :لك سرا

 تح مكحملافو اعمار هلال نحرااثعأو تقع [تالدكز هنَعىهن ترها شلا تدعو 0

 ب 3 ها و ُُ و 2

 كالدو ا 1 .انخشلاونوحو تتدو رت ترا اًميشغاسلا كسا

 نا ارعاللريبزلانبالاف هباآوالال عمال كحد ا ةاحوهقلشءاساذا

 :دح ٌتْعأو بمن !ىفءادعأ ند افلاام بارق 1 و كمال نا قاد
 ص -م

 - < 5 هع

 تمالك اباذا هئيد حف نالت 21 ددعلا هقطْنمف تع قدروا

 6و

 تكتقاو قل للا نمل | ىهل يو رك نمبسلائشلاةئلاو دبس هل عمال

 زي هريغولاق انما اباه فلولا هو توما رام تالا

 انآ ديعسوأ لاقو الءلقال ءاقتيتاذا اكلت لول هالاَتنعىومالا ىنعللاذهبةّبفلا

 204 هع اع و 5 سدو

 عرتوأت مط باو“ ل انو الىلعلقتسأىأ ن هدلسأ ىتحهيئانأام 0

 ءع* د و نم 00

 قو 0 الأ ئنْعااَهَطْتعْنالو اضد :ًااهد د_>فقو 1 تدرس وزا

2 

 هتسعو ل مغ نيت نمسح َندقْاذبعىميالتنبايوللا لع“ .اللاك سيابعْنب!ثن د 1

 تس ٌشاسو ى., مما 5و

 كلذ لسا نعال انمَوامَع تعب حرخلاثعدقو يلا خلو دصقو هندمحرألا

 3 سو - 20 0

 او *« اهتعلس هنو اك نكو * لاق ه هاواذو هنمهرت اذاهنحايطهثكتساو هذم
2 

 عديامىأ أسال 4 ءاع تام وُدثامىأدتت اند أ هيلعتفرامو دمى ا اضنأ

 داسف ىلءىأ هية ىلع همس لاقي وهلآسالااًحأ امى أد هيلع قباملاةيايبذهلا



 لل حا" رس لا ا ال ا رعب
 . 0 ١ دس 7 , 3 5 ط0
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 اذه :لاىذلاثغاضلاو هلوق

 طلغو ىرهوملا لوقوه

 هياوصو فيصص'هنأاق هيف
 هرك ذدقو ءابلا,بغاضلا

 ىفهدافأ هيغوىرهزالا

 سعف ما ”«رلمكتلا
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 (ثرط) 2 ءاثلا فرح « ءاطلاو داضلا لصف ل
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 دار لوتبلا نم يشأ مو ةيَم هم هزولسا لدقو طا ما و د ”لموه ثْؤشااَدخ . الامتك

 ةمازيو أنش شمؤ مهلة عوكالانبا ثبد+ قو اانا ملال نم موو

 س همه

 ناتمزرحىأ اح يالغ يسن نمل بحرا نمنائغض مى شعنألةريره ىلأث د ددقو

 5 ملا هيلعّيض سار ٌتْعْضَو | رانا راصواتل اد قاممنأ وعل رانللا مهراعتساف سطح نم

 و صور
 ريو ه ها" م

 اهنا رف سخن اه عبط يضر شتاء تيد فو هترشيىلا لا ل صير اغْضأ لعق

 : .ل ا هن ليشيتل ضءعسهضعب 0 ام "كلبا دنءد.للاسأ أر رعشة لباممثْعَصلا

 م . و ان

 ش هقلَ مدر ت وص ناينصلا عرش رجلا فيت ىلا ُتغاصلاو
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 0 2 4 لصف ةضرعةردتس تمكن ””رتاينصلا سماك 0 «لمهملاءاطلا ]صو
 هءع و

 ثمل قل ةثطملا فار ءالانبا طة كن مساد اهننوثر للا اوك اينباردحأ قف

 | ةطلاوتطالاتلل ايلا باو لاو ورعوتاهاو راذكه ىرهزالا لاق اهبل

 وأد ربهَرَض ذاتَ هن ثلا تو ٍللقلاةْمَشَحهفَلاو ثوصاورك !تطلاَو نامل

 رولا نمبر ىلع ار ةصفصد»لاق 0 نعدلب زي ىحهفكن طاب

 تندم ماه 5

 انساب أ ليزي تح 5 امكصاروطواروط ايدل

 9ءةوس مد

 هيرضادحَط هبُدحط هبط (نعطإ)ا هه ركلاك افق مد نممامرت ' لل ططو ٍمَكلاَدَمدِ

 ماو وم كد
 َُس + وط ىلمز ثدن م اقو لك يتب ثوثرطلاو“ ان ردالا ثرلا ((ثر 507 ةيناهدنكي
 952م5 ده )9

 .لاقتو ةقين> ىأن ع هور 1 هلل غادوه وسمي ةرخلا ىلا برص رطقاك د

 وسيم“ 2 و

 انعرو ماروك نما هدف ساواضم هات ضرالاٍضةْ .ثورطلااسأةفيتسو أ

 لاق 0 الاحر مل رجالا رمونأ- ضدنا توه ضل اناا رخالورصّقا ةرولاط

 ىلارذعالا نب الا و لاق. انمترارل عئاباالااهلك ايالوتب ودآلا دن بث ارطا ادابزوألاقو

 نو اوجرخ موقلاتثرطتو . ةأمكملا سن نمهناك هلق روال عا كا ْث 2

 |اند_تعىذلا ساب « ران س 18 ول ”رطل |ىزهزالا لاك هيون ى أنو ,طئاوح موال

 ا وثرطلانسدلو همصوا موه وهتملك ًاؤةداملا ف ثللا هفصودلا توت لا تءارو

 21 رطو لابللا هم ضرع نرو كلا دنع ىذلل تونر نال ن اجار لاعس ىف توكب ىذلا
 و ودك هو

 ركب اوفو ةسوفعدب بمةوالس>ةءقو ضرالا ةلوهمولامرلاهسْمورَمألو هقروالةيدابلا

 اهلك رالي اذو اهلى امرأ كيذا رطهلو قا نرعلا ذب لتجرلا ّ 10 سارلاريدئسم

 منال
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 7 10 10 ا 0 0
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 و (ثغض) . ءاثلافرح « داضلالصف

 عمو همر عوض

 ىعها فائضا هلا نامهللالاقف تيلافاطهنأرعثيدحىفو المأ قرا

 دارريثالا بالام هيت الاطاكشناك اممعالاو ريل نمش كاارعشلاف هاشنام و
 م مس سو2 2

 مالحالل لمقدنمو 000 نيل زل ويعاطلا الع

 سهو :

 ريغ ىعءايسش أَن وُدَعْصب سانلاوهليدس ىلععو لك هلمالك اق فالكلا لات و ُتاغْسْأةسَتلْلا

 انباتْعَسْتَعحِبتعَصلاَكو هيسلوئَشلاءاذحْئذال نول اوي لاك َنوُعْساسا بفهم 1

 في تاما عما هيفرخالُث عضو تسمو وعلا ل لافتا كارم ىعتامهل يقف

 ثانضأو ' هئاتقو هئاتعوةناثعو دب اهضو لالا نم .هئاَعَصناْعَصو لامة لاق :رداوتلا

 8 57 .ةريخالوهل لي 0 0 مصبال ىلا َّو رلامالحأ

 ٌنخاَمو ا ةراتسلل ظدلشلا لاب ا!فرع أ مالح أ تاغْسأ اولاعزب زعلا لب زغتلا فو تاغْشُأ

 000 و اهليوأت تو رات الا 2ااًؤرلل سل ىأنيملاعب مالْسآلا لب وأن

 هنمابو رضاكأراب آلان مث اغْضأو رح ثفضرانات اليمشنبا هطلت تدل ثشطو ولا

 ترمس يللا و اهل واهأاب انؤرلاثاغْض د هاج لاق اهسابنل | واهطالتخ ايو رلا تاغضأ كاذكو

 لاكو هللروأتالام ىه هر هيدصاكثسلو ضعيف الحقة مال مالح تاع

 لاقو نيلوالاريطاسأهل |وق ل موه نيملاعب مالح "الالب وأمي نخفامومالح أ كاغْضأ اوقىف ءارفثلا

 تون نمثاغشضأك ضعفك 0 وداد وأن يك اا "الاتات ارب

 ا

 نايااقسل او اهلي وأتم مي 3 اوامهجي راع اس 1 ضباب تُ ةفلتع :

 ١ رعاشلالا6 ماّقلاوشإت 5 ولبصآلاُلثمُد اوٌرصأ هدبة فاننا

 شدشحلا نمّدمْرْللا ىهل قو ةمْرَلا نودوهلسقو * نازنششن نانا ٠

 كليم اا رو سنايلااسط ملة اهو وةضيقااردقل ألا و ةَعضلا وادا

 ف زي زعلا ليزتستلا فو كنا 1 ”دلماملكُ تنافر نمل ْ

 ثيد_ح قو هنمع ترقد "ارم !مببرضٍلسأ نمدم ماس نام هنالاقن هاب برشافائْعَض لد

 66 هم

 هيبرت ىذلا َتْعضلاهيديرثْعضااب تبل آنيعأ ثالث لفترات هيلع
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 ءارغلا مما ا ٌكاعْأءاك كلفنا هش هتحو نمالسلاةبلطلا ونأ

 لافو ٌتةضوهف هتعمبم لاطتساو قاسىلءماقاموةبأطرلاةمْرح لمْ نم هتعجامُثْفضلا

 ةسو

 لءمزْناثد دو تقص فلو ضو مخك يلع وم وهيل خبهلاوأ



 (ثغض) ' ءاثلافرح « داضلاو داصلاو نيشلالصأ 20
, 4 

 تاب كاتب تاج حت

 هام م لى ه ١-
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 لناس دق 0 نكمل قير متلاُسَت ثلا 5-1 ترا ةاماوملا
 م
 م جاض لمص وك

 فام اوهفاتلك ٌريعبل ا تنشو تاغ ًارععبل ارفاتُسْتنَت و تكتل فمش
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 لاق كل اوتلاوداضعلا لكأ أنس ه 29و

 ضاسو سلايطنيبت يسمو 5 ىندةوأ ناوىرذأامءقاو

 نا سير فن #* هداغلا مراو لوتربس هنأ

 ىمع مأى رعاىردأالل اوي هنملكأ 1 قتلا 28 ىذلا ىضاغلا

 لاقب ودوفرو ص يملا عميق رتْتدَصا!لاقءارغلا .( ثيصال ه8 (ةلمولاداصاا لص

 اعف م ىأ اًنصماصتشةملعتنأر

 لع  ةقافاي ٌتئَِطَص وامس 'ئناانسدتَص (ثض) 0 0 الرسن

 هبّتصدقو»|_مئامفتع 4 كؤاقلاٌتدَصلا هوذا لعلك نية و كفك
 يسهو #7 هوهض

 رفظلكد سلا ثا .طلبقو ُكلذنمدَسألا م تاس هبال ثباسَمو اميودارص

 ضيقاذاهُتنصر لامر طاف مسيوم ةغيص عيل تش ون رطل لا و تاسئالل

 ني اىاةنبشلا يدش ىأناصدسأ ًاوةضيقا اى ًاةئضل اندم اس ل رو هدخأ اوهنلع

 )0 دعشا #* ماوي 0 #4 ةيورلاف و
 سن ضي

 را 1 ساو سرس ٠ 1000 0 كي 07

 كضيف ادا وثلا لع تئمَصو دينو دك لاو رعد يدق تفااريمفلا

 هةعدضص ةومىف ر روك ذم هوشون نونلابك ورو 7 نيعلشمرغاهولمحرازو' وربع جوا ١ هيلع
0 9 

 0000 هل كس ثلا لتعم" لات ىأ ثاَبَص لضفةرغماثي دح فو

 اهني لا الا نقسم هل هدلصو َتانالادلنىأ انشد ملاو

 ل 2

 مث ارونم طوطخ همن ةقاس ىهاما لدال نس هتك س22 ى أذ لانّتسدفاولازهو

 ت00 ا و2 ومس نفهم دك وهو 2

 هظلاواهخرعودخمل !قثدضا 000 اي اينانفر

52227 

 ثغضو تعض عملو الم قرط هيأاهمانس ىف كاب ىتلا لو الا يوما (دص) لعأ

 نعدهبف لوكس منسلا توها ليقد كلذ“ نقيذبلا م كانغَصاَْبهنَعسودكرَعمانسلا

 ُتعاْصلاتْعْضَ ىلا وشو لسوف ةقنو ضان ثلا سابتلا ُتْعَّضلاو عارك

 1 مص 0 - عم دا

 ُتكضْناهمف كسي قلاى مهو الآ هدنيعلأ ارطنم]ه سلب : وأد فكيد يلع ٌسيشىةاهتانس

 ةييدرم هيوم ا ع

 اها



 هع _(ثعثل ا هتاف ء نيشان
 10: نبت وز

 نيديزالاف هنارعث ب دج فو هتموهوهن ازرج ا قرغتد ولاول اوسملا سار ث عشنو قرف ىلا ||| ع2 را عارم تي ع رحب يا ل | كا
 5 ع ساق

 لاقيو ارقام قرأ انعم نك امتعتثاربلا ف رخالا عماش عرئادتبا

 لاك هسأرث عشه نو مال علا فصلنا هدحااجأ اخذه

 9مه م 1 2:

 لمهالو فوفملا ل مطب 03 ةملىذرادلا و َتَءْشأو

 35ه م

 لافناصغالاو رابغالاباعشأكريقلاووب رتل تع الام اليلق تلك أماعطلا نمتْيعشو

 موعد و

 اناعشلا تعرف 2 ءاوُنعْسْ او 3 شرف ن ماورد لطخالا /

 لةنيفنئالأف قم فنا ءاقنيم باهي ضورَعف ُتيعشلاو اوزيمواوفرفاونح لاق

 هطقاسلاى هماللانالمقو دنولوأا نال مرد اءانههنيعلا فذحاوهم 9 ناوعفمىلاعيطقتلا ف

 الكو قدماونأ لاف اهنمّبوقامفورشاوالا قوهامنافذلا نأ كلذو 0 . الاىلا برقأ منال

 ىهنتال_عاف نع نوكي نأ مرا نمدانتوالا ىفانؤوأءام ىلع سنق “الا نأالا نسيم احنيلوسقتلا ||

 كلذكو لافاهرشاوأ نمو اهلئاوأ نمفذتنامت دانتوالا نال معضم الل! فذح شامقوةفوذحا

 ناف اهيفليلقءالذناف طاسو'الاامأو رخاو“الا نموأ ل ئاوالا نموهامن اس زنعلا ف فذ ارثكأ

 نكست م نياعاف قييىدةفوذملا هنتالعاف نمتيناثاافاالانوكت نأ نمركتتافلئاقلاق

 هلص ناك ىذلا طيسنلا ف نلعف ل ثمراهف ناوعفمىلا عسطةتلا فل ةنت غنت ءاف قب تح ماللا

 عضوماهملالا يفشل ذناك امغاو لاق .تا..الارخاوأ ىعأرخ او "الا ىفالانوكمالاذههل لبق .نلعافأ| ْ

 موزوجالاد_هفلاه .عب رصتلا رخاوأالا عةتاهلك ضيراعأ الا نال ضي رام الا فوأ ف قو : ٠
 .٠ ص ٠ .٠ .٠ 2 م 2 ينام نا . ع ا

 !تفدنحدت اهريغىدنعزوجالىذلاودو مهعيج هفلاخ م دقتعا ىذا وهدم نب الاو دح اوه

 لئلا ناكساف ناوعفمىلا لة ف نتالعفراصف نيعلا تنكسأو نتالءذ ق.فىلوالانتالعاف فل
 2 7 و نتا 3 : 1 50 0

 تيبلارخ !ىفالاهرخ ا الوتديلا ل وأ ىفالا هلو ف دس> دتولارت4و تدما اوش> ىف وعمال اردقإ]|
 - هوس و م و ل و و سهم 5 31

 لدي,ت عسالاىلاذوب وسم ثعءاشالاو ةمعاشالاو لحرثعشالاو ىحسا ىبالوقدلك ادهو

 درا ةأرعا عم اءائعّشو بسنللءاهلاونيتعتالا نما
 مدوع ا # . 0

 امضام ضم أو ايفالع م م-1 * اهنودليللاوءاثعتتقرطألا

 ا تع رغسل ران امو ا رسلو تدان" نبناسحةأرما مع اءاثءّثويلارعالانب (لا
 2._ »و

 © س9 .-

 5 هودسدشنأ اين م تعش ًارغصت وأ
 2 و 4 ه8 .ِ هو 2-6 10107

 قدم نب ثيعش مأ موعس نب ثمعش 3ع ايرادّسنكناوىرذأ مل عز

7 



 20 فاول. نكلاردت 8
 22 7 7 ا

 1 3 2 ا ع 5-5 ماو سا مقر <

 00 زلر تار و ثدنر شو ا

 )و6 م مءو هدم نه كك 9 0 7 - 9 9 ود

 : انيعْسا ا تعب قولا ناك و ثع5 و ثعشو وفةثو ءشوائعش تعش

 | ككاو را تعلو نهدي ىالا اطار 0
 سدو 1

 (لافو حر وقر لالالا كار قيطخقو هقد رفث قس اتي لا اودملا سأرُتعَشَسي

 5 < 5 ا 2

 نبَرمظ ىدَمْأأَث حش أبر ثيدحلاهنمو دلت نوكم الفار 8 مع ءالاهديزيالءاملان ا

 72 عاشت <

 ْثعَلا انرَعَتلاىأ تعا ٌمُهلَحَرَدِبْثيدحففو 31 10 صرباو ةيزبال

 9 هس كه مس هو مسج وسو و هو د 9 سمع ]ل

 قدلوقو ةسوسكة نحر دو هنح رشهربغ ىأ ث عش لبخو فهاتلار هس 0

 و 5 وم«: م 2 ا ةرك 3

 ا ع 1 0 220

 هعو سو7 نب

 ناش انإو نكس ىفو ويب تذيع تملا و طر رى نادم

 <” هح << _-

 انشأ ىمدالا لاه ىرهزالا لاق ثم اان رمال يق اشو افاق بعارلاَتْدأَت

 أية سرلاوخد 4 وقفت ىلع قيقحت لادا رك هناكم بقانههألا لدا و تبل اذهىفةبمرااوذ

 ١ دق اولا ىأر الموس موهو لئلا رمت تيناكم لا ناكس نمل دارأ نا هسيلا بهذ

 ضالاراشنتاُتَعّملاو ُتْعَدلاو الاردقتف دوس مالكرهامأ قيقتتي سيلانهه لافت
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 4 ىراسنالا كاهن سعك ل اق هنازذو

 و 00 8 9 مس مور روع 6

 رشتنمرم م الاوهتم ا زومأ #* هيرو اثعش هيدلال ام

 تس و ل ال ص ع م

 امة مكلا أعلا ني كاح قو سأرلا تعش نموهنمقوَنام عجب ىأ نعشق“ ءندانو

 ش ةغاتلا لاق ىرمأ نه كرامه بتم ىأىنعن

 ع ةهماط#9 ص <

 بدل الج رلاىأتشل» #1 هلال أ قيتسم تأ و5

 ه2 0 38 0

 هرتعأ ن م ةع ختام 3 را هنأ تارد ملل راح نما ىلعولت تالا تدع * نمت ال هلوق

 11 اند

 0 00 ُُ ئ اراض ْنَم يام 1 ا ْن ًازرخ ناك منأ ءاطعشم دحفف و

 هت رماعلا ةثالعْن ةملَعىَح ال اءايهمغلبالشثي . داق و هدايا [هنرعصي م

 م را سا عم

 نايفانأب دكوةمقاعهيلعد درف رس اب ل وذءا شا و : رن ١ ًاهراحصأ

 هؤ اق < اع 5 « سد

 تف د لح هممو سال 0 اوهو تعا انهو مسعد اذانالا نم تعتلي

00 

 كثعشتو هض "رع تيك دبه هش ةعدقل ارةمد ادد 1 ؟هملعت نعطا نق نهافلا تت نحن نامع

١000 

 ىلا



 ا 4 ىف لا 00 ل ١ 10101 الب اه انو 1 1 4 7
 2000 ١ ١ ام ها ام ا 57

 ر 0 00 97

 ١ مث رش) ءاثلا فرح نيشلا لصف 6

 نأ يع - 7 وس هت ا. و 232 ا ا ع 0

 0 فالدلا قروب هيبش هقرووردقلا قراصقلاحافتلار هم لئمره#ثشلاةفشحو ا لافو

 سه ع د ص و ال ءو

 ل نام ارتد لدور عدرأو تابلت رغص هب تروم ريا

0 

 هوجن ةدعاسلاف ه 42+ دس :

 هم 9 م هي. )7 يس

 هعاَرَصَو هثشاثعفراماذا * ةرصهو لهساك امكالدف

 دشنأو ُلاَسعلالصلاٌتَسلاورعوأ
 : - 5 * 2 ساه ع

 ْتَقلاءاَدَسِيوَدن مبسط 3 تلاه لاطْذاّثيدَح

 ع 5 7 ١ , 8 : 0 و هم :
 0 الا (تمنإ) تلال رلاىذواك لحنا هجم ادم لعل بوذا ٍْ

 ع
2 

 مو سامري 7س

 حب اهينصتاافذيدملا ى راهثي لا ىفو عتاشمالب قيال بق ناوق ار 8 انيصن

 امهات شاوو جي رارشكتل قش 0 1 لادلا,لاقيو ايلا منشأ ظ :

 ريك 2 5 0

 ترو فام مث ثرشدقو“ اعقل نيكو ا تا

 ََ -ٍ هه 0 م ا. و 5 7
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 و

 ثق ةرلا عملات تجةأرملا ىلا تدَصْعأ كلوقك. ىلايُتدَسْنَأ ىَتمنَتْنُك الفءاضقالا-ءميف ؛

 هدام مي ص توم »و 7و ع

 ا نعمات الك قو هانععمت اراعشإواناذبإ 3

 هدف م

 يلا فلادع الو ومثال ٌتٌفرالفىلاعت هلوقو ماسنلا ناش ىفّشْس أل قو 6

 دشنأو عاملا باسأن متلك الو عاصججال ىأ حاج لا لاكو شاخ الا نوكين أ زو<

 رافالا لقتل ثمَقلا سميع امال أوه بان لاق و * ماكتلاثةرواغلان عاد“

 ضد 0 :رلاو تفر كلانه سالفهلك ”كلذذخنافهببشأأامو ةناعلا قلحو طبالافدتو

 ناك هنأ سامع نبا نعىورو ةأرملا نمل جرلا هدير بام لكذل ةعماجةلكْث ولا ريغ لاقو حاكتلاب

 دس تاء. و

 لوقب وهوباكر رلان نيش ا هو ْ

 س© 9و < 3 0 و

 اسيد ريطلا قدصتنا 3 ار

 وم 7 0 1

 تفر مايلاقف مر تأ اوُيفرتاةءاور فو موس تن ؟وتفرلال وقت أس ابعلا انآ ايدل ل قف

 دوا 0 0 ل ذءاسنلا هب عجورأم 0 0 ؟ د و ع

 شم 2 هرلا(ثسرإ) ٌقوسفالو َتقرالفهلوق ف لخادر ريغف هن 0 مالا ظ

 نانا يشوع و ا..:بهنكلو لوا ىلا هش رصتمكحم ا فو ضان نمر

 لبالا ارم نم #مرصرمسكلاب ثمرلا ىرهوما المو يا نمْتْعبتاذااهبُضْمحتْل الاوأ||
 و 44 2 يف ووري و“ هو 1

 3 ,الاهف شعت ل7 هل كلذ عموشو قافدلاوطب ده هلوةف.نحوأ لاق شلال ْ

 70ي7جباتا
 همم

 لا همالك فثفروهلوق

 اممركوح رفو رصنباءنم
 ها هريعغو سوماقلا ف

 ا نييك

 قىدلاجلا هي عجورام هلوق

 ءاسنلا هيج وامحاعأ ١

 7 ها



 حلارثبلا ةفوعارا راقي هلوق
 ةركد ىهولمكتا!ىلاف
 اذاركلا لغسأ ىف كرتت
 دانه ن وكس ت ترفت>ا

 قع نوكيرج ىهلاشب و
 ىقتسملااهيلعموقيركملاسأر

 يعم ىلإ

 اوان ىلإ ياض نو ىيطت لول
00 

 قاعة رداستعرا اوتذألا قسما مثلا وننألا لغسأ ف ةشعرلا ف ارعالاننا ُتَءَرلاو

 لك لقو بذابااك ني 20 حدوولان ا الاهل ُّط ,رهلا ف

 يم ثا ف 85 7

 امهر فوةالسقلاو 3 ثلا همهسض صو عاركن ع مذابة رو ةسشعروُث رقم

 ُتاعوتعَر باو تاعر يهاب وأننأ 7 مهلعو كو ط و امرك قالهم لكو ىره 0

 ١ و فوعازلاعب ممدعل نع ا "نا هفلاكعوو جراوعتيسعلا ما

 ٍ للرد تيد يفو ءا راوني علا هريسسفتوةثوعرألاوةفوعرألا ى هولاق ' ةثوعار

 ءافلاب روهشملاو# وةناو رىفءاحاذكه ريب د انما لاف رثمل د وع كا نفد دورا وهيلع هللا ىلص

 نييدثلا تحت نان اناتصعل انوا © 9 بلسم كتجتم و رب
ّ”- 51 

 ةهسو < م 5 هم 96

 قايد انربغب اعل بتو معلا ن 0 اطال ىلبام نيد او نييكبنملا نيبامامهليقو

 و ىو ا

 لانسان ر !لقإ و ردصأا« 8 اج بكتملا ود ود انس مهبول و يال ا

 ءا رلامع ذوىرهزالا لاق عيل هسا ضاع رابذهل ني ارديىدَلا فق رعءارمش كلا

 2*8 ب اوسورو ةهموء هلل و مس

 تكسشا ذا ثغرتةأرما تنغرو نييدثلا ل حداو وسناواثرلا ليف وو ءا ارفلا ع 0 املا ىف

 ] م : ءاسنستلا# هئانّعر ىف هنعطهتعرأو اهناتعر

 ةصو م < 3 -

 تركى خ حم رلااهتعرأو *« اهراصأرصدتاس وأ كاكو
 , ما ه5 22 و و م

 هق ةرطلاق ةعضرم لكث وغرلاو

2 000 1 

 نوما اننايقل مار ف 1 و هرم“ كل انما تما

 همأدوأوملا تحرم مَضالولادأشو دوُعرلاو ضخاملاو قرا يخَدَحوبالَأةقدصلا ثيدح فو
 اًضأثوعرلاَو ٌتاراهُمجو ثوُحَرلا ىهو عضم اسما انينسناي ف لرأو اًكعراهمعرت

 ع . .٠ 1 مو ١ 3 9 و 95 4 ع 9 و

 ىااندلا عب اهتوشعرت من اول_سوهيلع هللا لس ص هللا لوسر بنهددرب رهىلاثد دح قو اهدلو

 50 9 6< مس مع - 9 ع هما 000 ماوس

 1 هماىدخللاثغرو هنعصر اهداومحتنلاتّنَعَرَأو يول ىدّلساَتَعرنم امنوعضرت

 5 . 1 ”هدعو» © و ِ 2
 لاقى الاف مىتماهل تن اهتصاخ نضل !نمىهو عض صهنوعرو ثوعزة اشو اهعضر در ىأ

 ثاعبشل شرح با بحاص 21 ع | ذلاةرثطن ءاهردصأ

 نامل ”هلقو افلا لرط 5 لتي ءاعرل عم

 هلوق و طم تِدَو دق ىأ اماشلا نمٌثوعَرلا ليقو

 ه 2 هم ى هو هل : 3 هو د

 ثعغت خترملا ىلا ىر 2 نع رق * ثحعايرغلا سايقاك ريح

 روع
 اهنا



 2 ع / أ 0 ا ا را ل ا
 : : 5 0-9 . ل ا ل

: 

 * 617 (ثعر) 4 هلا 4 ءارازغأا 0

 ةمهر لش شارو نرقوةب رق قلع ناتالنا٠ نهتديلاعاّممنم طقم و ةيرلاو لعأ

7 2 

 هيؤرب مط عيورت الا الا نوُدلاتببلا عاتمى هتلر نم كلوت تيدا فو ماهرو

 عموم

 اورطح أد قءالو هناالأ أيوا ولثر رقم ناعُتلاتندحفو ةرهلا نزو هنرلا باو. اوتيل

 بئاسلااىل اًةانرلا تعم تيد طاىو كارا عسي مالسدالا مورو مكل ا

 نمل مك ىذاا 1 0 نى راندي ىذلا عب صلاتي ماو

 ندأفب را فبرضاذالجرلل لاقي بيذهتلا تا رع سيلفالتقناك اف قمر بوتكس هلا
 و

- 

 ار تكرلا نملك هل عاف ميرلام ىلع لعتفاو هونالختر دقت قرد لسمو
 اا <

 حق دع و كج 1 ٠

 مف ا راناق ىورت 0 ربك ىلع ةمدل اندب هدا د ا وقدمو ىه در هر واع كَ

 اينو يت قطو توما نطور كو وديع تال مج 0 صحو امزلالا اوم < 00 ا
 أ

 دسح أ موٌتنراهنأكلا امرببعك ثيد->ىو كسور .نأدقو ةكرشلا نمل حت نم ٍ

 8ك 2 57

 هيض دقن ضع د ظوعو ةكاملا لم هعرمباَمين تاتا ا ار امو لاا

 يول جلا ءووُترا أن اوص ندي زشيدحفو 1 عرضين ثيئرلاو ”حارخلا

5 
 قلذنابونلاَت رلانمةظفالالصأ و ةفعطةطتاسواب نا ارفذلسمأثد دحؤو قمر ْ

 اج ارم ةئرلاو لازهلاَن ءاهور ةاشوأ مسهل قاننالسةونب تير اودسنملتشفم ترا |

 هبل و هبودتعكيدلاةثعرو يرش مالا مدلك عر (ثعرإ) ]

 اكيد فصي لطخألا لات ثعمكيدلاقي ظ
 رادلانك اسنتائعرىذتوصنم 5 نبش اورو اذام

 هكسع هوس هد 0
 تثتضسأ ا فاح -0 واثع 2 رك عأ اتّتعَر 2 و كلذن مءاشعر رواش ود :دال |تكتاهانت رةاشلا انمعَر -رو

 لابن مزغعلا تثعروهلوق
 دجاهيح راكع شم وحرف رمل لاق كارو عنبوبوض» لزق نمعزألاب قلع اتنقزاذشلا ابتكر فارطأ

 اى ا 4 -

 لكشلا مكحما فلام قلمبودَك تال او اعرلاهيلع لحلو
 عموم ما س9 صاع طك 1 9 03 9 مب الق سع - 8 س

 7 5 ترك ةراك قار قر د“ هب ورلاف ط هر كر تطرقت ىأةأرملاتنعَرتو

 200 وهون ا
 تيعل درا و «ناقرشمو تاكل :راكلدن ىب 0 م رلاتطسد 2 راشناكو

4 
 وهسو و 2 هه

 ا تنك طين تنبه فمات ثيد-للاىفو نع 2ع رلا'تلكتقأرملا

 ةطرسقلاتاعرلا اواو بعدم امرانيلك ناك مسوهسيلعدقا وسمت وجم

 ترا محو طرب ا نر رمانبا فروة سيرا نمل وفلا اىلح نمىهو

 (ىان بعلاناسا - هر سلا



 ىبابنمىأ ثربو ثر.هلوق

 لوالا ىلع صنبرقو برض

 موي

 5070 00 ا ا ل ا ا ا د ا
 ١ 26 تل 2 يول ح يدل 1 50 : 3 0 1ك 00000 1 ساب 06 هكدا تساؤل - هدح

 5 031 3س 2-5 0-00 "يلون 5

 0 (ثن 7 ءاثلاف رح »* ءارلال صو : 405

 ق1 1 اوراق 0 زالوا ورا سرور رووتوووولا وزير كووول

 م سعو

 ةءاورفو ةعجلا نع اهبمهوُتب ملم ىتلائاوحلا» هورك دى ثثابرلابسانلانوذ_أيف

 ْن 0 ا يالا نيالا ىلا س ءاوىاط1لا لاق ثياب سانل انوي

 ةهسص ىو © و2 ةم # هس

 انيدقتمتندق ل ثمةد ساوث رتواشي هش رلوقتثدب ا 000 ا هو ة ةشيب رت

 دى ووس 8 81 5-0 ما هم 7 ماس و 1-04

 لاق تول رمى أبرد ماو هثبلك مث رو ثبلت ىأوريس ف ثدي رب رو ةد-اودعدت:و

 7 )و ”ت ., - سم هم

 | ااه ا هتيراواوكزفت ىوقلااتسراو ثوركملا ثيركلا #3 ثيم حث رك قرح ع

 ا قّوفت
 2 «#س 527 و_--

 لئامسأا يم عبصرلاراصو د ميناخداا ادا ىتح > مهانيمر

 <69 ىو 559

 0 00 ةريعشو عشك ة 0
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 بيذهتلافو يسال 00 اى ءاغلا ب هئلاو لئابجلا عم م دوم 2 :لاواصم
. 24 5 

 نا م سرلاو مهيسقاولَق اوُشهدمانعم ىمدالا ل لاق 3 لت فيرا وص راراسو 3

 قو مدلول تلت ردصلا عوصرلاو رفطيو عصر

 قابلا رسما قلنا تشر هلا تلا 4 ل ًالظأو فد ىأحاصعلا

 8-4 هع عض

 لمبارك أوهسنل قف ةئسهل اةلركيو ثرل,حوثربوتلوق: ءشلك نم
 ال هد عم -

 ير لابولخىأث 0 و هول اخ تدخلا تان خمجاو

 سا ماا خ0

 لآ اكلنوتلاترأو بلععت نعى بلاهندأو ا ةئوثرو نار ثري ثريمرب-غو ل ىلا

 ١ كلذدعغ عجرمت تاسوبأ لاق افا يسير مصالا لانو كوثَرديوأزامأديردابا لاق

 عدل !نيد نردل واو ُثَرأ اوثرزاحأ او

 دم 97# هدو هم م

 دعو ملك تفلخ أو ةبقاعب د ديعممأن ملط ادد

 ا ىلع تلشدماهفتساا قتزمهلنوكت أنوع ةغللاهذهىلعنوك تأزو<

 ةذادبىأ هئامثرهملَس فواهذاباههلَح ةئسهل اثر لحرو 0 مسالا هزت لجرلا

 0 موا ل قي رع ا

 تاقليلاا ٠ ند تلا ناقل عاتماةىدراعبجثرلاو ُديرلاو نورس واسود

 سائلا ةراغست ةيرلاو كنتو مز اوم وها يراو موقل ارا

 مس م6 -

 ناك لارا لهاأةثر لع ءلاقهسأ .انعةقلر ...طورو ءىدرلا عاتآ اءاوهتم مهوافَعَضو

 هتلاوتسبلا ناقلتسو عادلا َهّثرلاو دس هكدشاموَة برا فام اردقاق لاق رد قيامرخ
2 



 غخهم 2 (ثير) ءهاثلافزخ « هارلاو لادلالصف

 را 2 ما صد ةمور مة وي سو <

 ْ 0 سلاش دود كرمال ٌٌتد 10 ”وز-عم ,محهدو :دمهد ضر 0

 وقح

 لذلا ضءبهللرربعبلاسيدو نايدساو حدو ىتح ّكاساذال-بقو لد د قار طو'

 هس 7 و 2و 0 دع ع مسا وى ته د ىو < ودك م

 َتيدوهسهجوهللاءرك ىلع د دح ىو هن وعرض سلكذ ىح لاذ اد[ قونمو ثتيدملجو

 اذكمأ زك تاكعناك موضعي دس> هنمو ةضان مرايا ذاذ تيد مريب نموا ذىأراغصلاب

 تلو نيِللاولاْذدَتلا نميلعلوناسالا ىفءاو ألا ادا ةِاَدمْلاوةنارداكهبف لجهات و

8 

 هللدودكنرهدلاهشيدو هدا نا قراط تو كاذك ف اشارات دل

 ُتِدّبلاَو ثوبدمل*أ ىلءراغيال ىذلاوهلهأىلعدا وَدلاٌتودلاو لاق هسلوهلَذ ل حرلاٌت دو

2 

 هسفن نيل هن اكمهار ث يحج متمرس ىلعلاجرلا ل ديىذلا ٌثوييدلاو ثويدلام كللاىفو ةدايقلا

 و2 يوم

 ألا نعم ىلع لغألا بعت تن كلذ ن موسم معي وهوهلدأ قون ىذلاو بلت لال كد لع

 و ووءم قدم - 86

 ب ثوبا عا عذنملاوعدقلا كلذكو - رأةينارمسلاب فرحا لصأو

 ل فار امد دس انا ناسنالا لعلي سوناكلا تاني دلاو له ىلع راغبالىذااوه
 و ممعشهس

 ا عحضوضو 2

 هموص دا 8< < + 13 ١

 نعهنر لاعب همه ا 500 رلا ١ / 2 رلارسف إل

 م ص م
 هم 25

 5 .رلاثلذكو ا بيع ضألا ةشيرلاو قطو ها سسلارو ابر مضلاب هير يهتج احوف نهأ

 كاد َتلقاهناتيكسل نبا لاقو اسود شروق كفو ىديصملا لائم '

 0-0 مع - 2 2 وا 1

 اًمرهُش زرار كلوف نم كيا قاسكلا ابرج هتلر دقو ةعيدسىأ نمش ر

 ع

 رعاشلاك اف هدئز طرت هب نآوشو
- 

 وذ -ع |! همد 21

 هلماورا نجح #* 20 ىرئاس

 حابب رادتنأو اَبأاذاثباروهو ٌتد رف ه ساحب ىأ هتجاح ع نءهكَررعُملاَف

 هدفا هكنعاشارالاكةيدَص : ىَراللامي ركلة الوقت
 - و 000 ع

 اق طاشلا سو يدش فو ذك ءارراو ستحاىأ ثايراعنالفاند لابو ًاطبأ

 هئيطاشْسَلب ادة محلا مودنأك اذاةياوريفو ةالصلا نعم :را هم تنابربةعملا مو

 اهتابا ربئيطامسشل ا|تدغىلعشي دحتيف و ثنا رئانمهيلعا وذ أف سانلا ىلا كول او رىو

 ياس مسج #
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 (ثلهد) ءاثلافرح د لادلال صف ؛هؤغأ

 - - 8# ومر 8 -

 3 اوسناَرفعرلاتاَمْلثممقرو وءاصأ تدنث ويلدلا «(ثباد) لعأ هلا و هلس عفادمى داولا

 مورس ديوس و هد

 رك دومصذثعلدريعب 1 1 ةفينحبو اهاكح لك تونيللابهعطت ى هون كس

 دشنأو مدْصلا لوكات علد|ىرهزالا ةيدامو تن .ربولاو معلا
 سا 5< ث ءهم ى م

 روس دع ر و ولا لاحت ىفْتَعَو 9 هماظعن أك عاد ثالد

 لبالاو سانا ن ميدل عرسملا هرسلا هلك ثاهثدلاو تعدو دلا ) تثيلد)

 تاهلدلا لقو ءاهلاتدبزنٍمدملاوهوثالدالان لص[ ةاكروسلتو لاذ دسألاٌتاهأدلاو

 ثم صا ني بم)و

 لاقت قلل اوهسهنامدلاو ّلمسوتالٌت سدو هفاَنمَد بمد (ثمد)) مدقتملا م رسلا

 9 5 0-1 11 2 ا

 تيمساهن اك ا دراما ئطوملانيإث دو ثمدناكحجمو هنأ ًاوانالف ثمدأام

 9 ةيالقو لاق ردسملا

 : سد الله طبتمَت 237 :لئركمايقلالاقتدٌوَح

 ثامذأعماو ضرالا ملؤها نلثلا ل مدلاوذث ئامدلا نبت مد ل-جرو
 معنامد و سكس

 لكو ةئمدةدحاولا ضرال !نملومسلاٌامذلا بيذهتلا منسي رسكلا تسجدقو ٌتامدو

0 

 نالو ل مسامتنامَدلاو لامر هلا رلافثامذلانوكب ورئاسلا ملا ىد اولا د

 | اوس فمو ع ني !قلطلالمَسلا لجر !|ليقهنمو مين

 ةلوسلاةنمللا ضرالاى هوثمدلا نمدلصأ لوف نكنأداأق اطلس ثمَد

 امهتري رص ى ا تامدلا تدل ثيل الصفا اثدد-ىفو سا سيلىذلا لم رلا ودور دل

 ضرالام أ 1م "ال ضرالا ثامدب توبة يمدأ هاو تتعجب ول>ر *الاابيفّح وسال

 هنأثيدحلا قو مروا ناكملسَلا رهومبا يام ىأ ناكل اهل تمد لاقي و

 ل ل لا تاق ل ريال كلذ لهفامئاوهيفلاسق ضرالان مِثَمَدمَلام

 قّيحدس ضاذا* كانمدو 3 ةئمد عجب تاشمدتاضو رف تعفو حل ١ تأ ارقاذادوعسمنا
 ا

 37د سو
 دوم ىأرانلان مسلما ”ىلءبَذك ن مثد دا ىو هنيبلت خضدملاثيمدتو نيلي

 ا صا دك ل 2

 مدقت ّوةادعتسا ان د امسيشملمألا لبق طمس « برعلللثمو ُىَط وو

 قرعأ ىتح وأ ىلزك ذا ىأ صو نأ ىحتبدحا كلذ ثدي هسعوقو لبقدبف

 وو صو دع

 .( ثهدإل ل رم (ةنهدو عيا شعل ( ند كرا مل | ناكسشومدألاو ههخو

 لعأ هتلاو لد الاوسانلا نمىرتسا عب رسلا هاك ٌتهالثلاو ُتَملدلاوتاَهأدلاو ٌتالَهدلا

٠ 

 بموطد



 عم داعم ءاثلاف رح 5 لادلال صف ْش

 ليتر تقام ا فرعسدلار امل أ ىهو ند ثدءاهسلا تنددقو كاد

 هع نع نجح رلا معن ءديردنادشن؟ ردا

 انين اهرب نسم 24 ندا م

 9-29 هم

 مهتدتءامسلا ا قطو سي هنعَّبلاذاىذلائيللا علا انادشَي رشكوروو

 هع ُّ

 ِتَْد "ناقوس 1 لعل و رفاسملا ىدويوَرْصاَاى ةربالّد دبا عسا اانا مايا ؟لات و

01 0 

 تنكل ارث يد-حفو ةقَدحلايريطلاودا, سكانيا ماكالا ورعوأأ 5

 رش ه.راهلاكاذك لاق هناسلىءاوتأاو هريثالان بالاك ةيئامدلا هش ديل جر ىفءاف.سوسلا ف
 ه0 1 5 5 100

 ٌثعدااو 6 رسولا نع رسم دسرحو ثعوذ ريع 2 3

 17 رلاّتعددقو ضرك لوأٌتعدلاوُتعَلاو اومن سلو د ديد شا ةظولا

 ثمح هثمعي ود لمقو ضوملا ىفءاملا ةيقيثعدلاو تيل شقا هباصأل_برلا تعدو ١

 55 ة9ةدس 01

 سماوخ لاس هتدرو ه» سراد هاوسصءان لنمو ورعو دشن اك

- 0 

 سس اشم رصف 33 سس اتا دنس

 يدق سراككا ذل تلق نمر ديال ىذلا واكو لاق سركلاو نمدلاعشاومسراكملا :

 ةثوضص )سس هس

 لو تو ف فراس مداقلا سال ولو ستارتازغ ع نيرا

 5ةدرل سس اس سو

 عج او لدلاود ل ا نطل ات دلا وُتعدلا بي دوعدم هر دموث عدنا قه ساعي او وى

 ةدم# مي 3 ه هس اعو ل

 وهليقوُتْنْما ثوبعدلاىرهزالا (ثبعدإ) نط هثعدوم.و مع اة تاعدو ثاعدأ

 لاق ةعبرسىأ تالدةقانثنوملا كل ذكو لالا نمعب رس لاثالدلا كر املا: يالا

 با نمال ص الدبابن مدح > اولاك عم او اوةعل رمل ثالدلا ءنلعتالدْل تطاخو * ةدؤر

 رك لاق نان الدم هلوقل بنحب

 لماذ ااذا ىداهلا هيف ينم . هام ُتَسَوامَقيَلاتالد
 م م قاوم

 ع رسال و هه لع نمد مديل تالدسالاو ٌتاداضب أاهعمسف هن ويدس كحو

 ايل راشيل تلد وفا هوهلاش و لاتقل 5 ومثلادملا و لاتقفئث هن لفه ًاربكرو

 ىلا ىهدالا ٌتَصْناوٌَقَرْما ىأ شين الفانملءثآدنأَو انضر راقانا
 مالسسلا رماد راتلن لع طلو سوط دش يدا لا وذ

 ا 7 و 0 وتركفالب مدل اثالدْالا كيا وماخيفنالا نهدف ةرطْصمل او تالرتالاْن اف
 - 4ث 2 م >- - 3



 ثيع شن ثعاشملاهلوق

 اهب هباهذلاومالارسهيلا
 ما لوصالا ثكثا دلاو

 هسيفعم هتك *لمكف

 امكهردص مانا قلأتهلوق
 ”رلمكتلا ف
 ثّدعتلا فقربلا عك دضلاو
 يدعم دا

 (ثثد) ءاثلافرح « لادلاو ءانئالشنا 02032

 9 2-0 ءودو زوم -- ١)

 ءانوحلاو ءانوَح ىهو ىنالاتذوَسو ىضرتساو هذطد ملظَع ثول نوح وهو ثول

 6-6 95 ع

 نان رحنبهيمأ 1لاق ةراتلاةعانلا لمقو رص اذةعانلاةثدَك ا اشيا ءاسنلا نم
 همك - 87 #7 نج+< ص س

 ءانوخةريرعركب ىهو هب اها اوهوابح باقل 8

 ةمرلاوذلاقو ءاسنلا نمل 1 'ودنادب زولأ

 اهلا وس طرقل اذ يدار 7 سَ ضد 3 00

 روصنمونأ لاك بهذا بنام نمل لاذ داو كم هنت امك لاف

 ن.تاتل ثا د لج ىف و ل الل هرلاىد تنبىف و هنو سنا رسوم ىف لسا
 دكا مع

 ةباورىقءاساذكهريثالا نبالاق اماعط قضوا لوح موديل هقلا ىص بلا باصأ ع

 قاتلا ةحاملا رار ااا ظزجو ماعاو ةظوفاهارأالاطخلا لاقو

 عنملاو عدلا ُتيَلاومؤانْتْشاو نأتبلام قع ثمل اورعونأ «(تديخإ راتبا جالا

 يو

 وءم و هو-

 لسقو ردات اداب هلك ا اد ءاعطلاثآد (ثأد ( م ) "لمهملالادلا 7

 ةيؤرلاف ثاذأ عج اوفا

 ل :٠ اداهل ثآداريصانم د تيلشلا ةيرتق 7 فذام

 ىذاادمملاثْدلاو عاركن عةوادعلاثْددلاو لقتلارص مسالا نأ ذ معد نمتعاعدنزو

 س2

 ردان وه وقلخلاف ورك لر َُك ل3 ةواهل مساةمالا لبق و ءاقجلاةمألا أ دلاوثعدلا كلذكو لال

 امهوع امدح ءامرفامدو ايتن عسالا ف ناقرسماءاسغاو تافدلا ىف ئيع لنيعلا تفبءالعفنال

 [ضالا ليش يش ل ا تا
 و و 5 2 ٠ 5207 ا 7

 ثاعبتلا ش رسل بحاص « ثادلاةربط نعاهردصأ
 وو« 020 سمو 8 2

 لمرثأدالا و ءان ”ادنبا قجسالل لاقي دقو همشوم فوك اهنئابكس < واهك مسرح ع
» 9 

 لييراشد» ( تدل هناا لمنال 37 هن ؤرلاف نطل رم تا نورعم

 مولا كلا قداوُتَدلاو انف نمد سب ضعبوأ بيقولو تو

 اسعباب هور هيْرَصاَصَعلاهندو د يا مولا

 ثيداىفو اعود معاك ةكلذكو راق نورا فانا 0 هامررخخعاو

 05 ى هد ع

 هعجو هع أورظلا قعضأ ثان دلاوشدلاو مُفَدلاوََرلا تلا هبنجفاونأأ باص كالفثد

 تان



 هم 7 (ثوح) ء ءاثلا فرح *« ء؟اذنالصف

 لاك ُتاَبْحوَكابَلسا لئمْقاَنَح ماو اعبج
 سو م . 00 0 ل 88ه سر

 لاجر الون دل. ناو بط + را دا

 م خم < ب 30 _- 0-2 6 ل 5-2 00 3

 م اق م 88 ا هس ا
 وطو هرع ه 6 هنيللع 100 1 فامءدقهسةةطع + ىأ كا يقل 50

 ريرح لاق قطا مالا لل

 انا ارطْضاَك د ْتْنُخَف نأ 27 7-2 ارفدعوأ
 7 و -

 2 و ْ 5 ساق مرح
 ليقو ذل لعف لقاذا للا تو نتاع و همالك قثتعو

 ثان ايان تا ك ناللاهو تاع غر كتف ماو ثان نا لع لعشب ىذلا كيلا

 ا ها ع همم مو كنوع و ةمس ا 9 مدد سدو

 ىلااهان قام اوان .وتث:عافائنخ اهتنخ اهئنخو 0 ةيرقلا تانختاو عاكلإ او عكل لدم

 نعىمن ل سو هيلع هللا ىلصدنأ ثيدحلا فو هتعبة شف لخا دىلا هر ةرمسكا ناو هنم برق حرا

 اذكهب ِبَرَشلامادانافا منيا راههاوفأ سيرك نات ل وأتو ةيقسألا تانتُلا

 املا شيال لبو تاريشل نب ووأ ةيخابيقنوكيتأ مويا نالبقو اهرب
 نوكمنأ ل ق< ولاق هتحابارخ[ث يدح ىفءادةوريثالانبالاق ءاقيلا ل

 ثدب دقو هتطعاذاقلاولاو اقبل نع ثلا ةوادالا نو دردبكلااءاق لاباصاشم ىمغلا

 9و سس

 ىخٌترعت اف ىرح نخاف تا هنو سوديلع هلا لسداد نأةستناع

 0-00 و 0000

 ا ا 2 اف ىأ ضب

 نعفورو 3 وابل ايلا كامو رشا ىةيرعتدلا ىهوهّنمدْأَح 7 را فءافمءاق تدعو

 ةيلعللاهفرضي لو عملا نم ركاب اهام.-ةعشتايهسبو ا نتكك الوةوادالا نم برب ناكهنأر م نبا

 لطاو تنحل لاَشب ل قْلكو ايسراخوأ ناك الخ ادهٍبلقاذاءاقسلا مفَتّنَح لدقو ثدنأتلا 5

 لدمللا قل لاسقيو نت ةنبلا ما لوقت ينس ءأرللا تصمشتمو ىدلاو ردتكسلا تانئخالا

 هدول ودب رام علاقتنا لعيون كري مالا ىأضرالا ىلعةلاأ

 ارمضالاد بتعق د شلا نطابٌتشلاو ُثْنْحح اولا هنورذولدلا تان تن دحاولا

- 
 م ا م

 ثيللاَو و كام من فعشان م بو تال

 را د

- 
 وهو سو سدر

 2 0( هيب ديلا 0 0 8 بح



 (ثاخ ءاثلافرح 0 "1غ |لصف . 26٠

 و 101059 7 هنا دقت وقنا ويوحب

 هى 5

 تن لكلا نيوُتدبح جلا 2 ثددلاىقو اهعب رب ىذأت ناك هنالالاكتنو هب وقع

 قسمملا قابس قرش و ظفللا ىفْئا كابل كيوم ُثدبخ ماخلا ٍبْسَكو

 نال مارجاامهبف ثلا ديريف بلكل اه ءو يتيبلار همام فد ص اةائاو ضا رغألا نم كلذ فرعبو

 | ترام دبكامأو اق أو هياء وعلب مانزلا وٌ باكلا

 هب وبوح .ولا ىلع هضعدّذح اولالصفلا مالكلان روك دق 0 ايمةماخلا نالَّو_فاركلا

 1 2و و و ه-

 اهيناعمراتعا و لوصال الثالديام مد ّى 0 وزاحلا ىلعهذعد وةقمفلا ىلعدضعب وبدلا ىلع

 ملا ورّصلا ىأنانبحأل اهي لري لاقي ورصصلاور مسلااضيأ اه_هو لوبلا وعد رلاناثبخآلا و
 ظ مقل ناثبحألاءار هلا لوبلاو طئاغلا| يميل فيو هولا ثيدسطلا ذو هه -ءعو

 قلنا انيس ل محل نتلقمملا علباذاثيدطاىفو طئاغلاولوملاحامصصلا ىفو حالبلا و

 دهع تو يف

 هجمو لاحلا ديرك اهليقتىأ سفنلاتخيوهواموب عيطة لدر هثد دح ىو سحل انيق

 مود ' لام 2 0 همو هما 8 وة سر ةس <

 ةنيفماعطو ثبلنا 8 هرك هناك تْنَع وٌتلقث ىأ ىف: تنبخ مك دحأ ناوقي الشي د- 8

 ونوه تي

 لو هلحريغ نمىذل اوه لبقو نيل اهنع

 ةءام ء.وسؤوو 5 سس سوم 210

 ملا يفتن ةكلاو 2 ا اسريعار 0”

 مث موه

 قو ة رفد وى اة نالفداو لاق 5 همد ملا نسال شم نا وهوه من را ةيلئاو ةد. فهم ىا
 + ماعاد 2 - ا ع ل 00 ا 0

 2 4 2300 مد 0 ا 0 نس
 ىاهنأةدابعنب دعس ثيدحمنمو 1 وسقلاو ىسفلاادارأ اذكواذك ناك ثمنا رثك اذاثي دحلا

 03 و »هس همس دهب و س

 (تمخ) فرب ىأا ب تقم عمدجو قس تش لجل -و هسيلعهللا ىلهص ىلا |

 بالك ةمرعو لل: جرملا هدانا ةيعتلتر ل
 ٍ 93 . كنا تن ل يوتيفا

 ةعه 5و هرم روم

 دوس ىتحدهد_ععمدقو 2 و 5 : بخ هلع هدد نال

 اقل فالخأ مص ىذلانيطلاوهو لا هنمذ قي مثوررأ رعب نحيي نط ةسّلش او

 |نمُك ضيفة كناوىلناهلصأر وصخموتأ لاق ة#يلاةرعبلاةستملا ورعوتأ دا ارمصلااهلّوي
 72ء-و

 عاتمانمتببلا طقس هو مئاتغلاو انك دزأ كرا ا ايستقب نادي راسك

 03 الذي 70

 ى 0 للا ىلا ل |وسرءاح ثد داى و كك ًاوتيبلا تان أحاصتلاو و

 < دمو

 ' حاتم نمئنبلأت م ابل كوم تيد حنو 2 اوتيبلا عام رالف

 الورك ذا صاخال ىذلا ىلا (ثنخ) ةءائرخ ةيدحاو ةرج هيف ئذلا لفلاةدودم امرلناو

 مودم“ و

 ءاسنلاولاجرلل امتدل ىذلا دل او ىئنالاؤ رك ذللام هلىتنخ لحي رلاقفاٌةصو عارك هلهحو ىئنأ

 اعج
 م 6
 * ل4



 رسل امو نعي لو هيلع هن لسد لوسران ديس ال ىلعدم ركخ ند وا أ مدلادنع

 هدمو تبخل اذيدملا ينم هىربامل],قدنم رراّصلاوهقتارشلا نمناك نا و مار اوهف ١ 0 0 3 - ص . .٠ . :ُه

 ا1ئاذدرك نوك نأ ركسالولاك قاذّلاو مطل قيرطنم ىلا هدا و نرخادللا |

 اوناك انهو أ ًانوبيطتتسس اوناك امرستقنو ىلاسعت هللالحأ5 أَن اونالرولاو سفانهلتاو

 هنهّلل ناريغل له امو ريزاسمللا ملومدلاوةتيملا ]شم نم باَكلا هع ردت ىلع صلأمال هنود ١

 ةركشك ءانلا داك و لثمو ل-وزع وقو هسنع هللا ىذر يؤاشلا س ردانءد#لوقاذ_هو
: : : : 20-37 2 

 هج لكؤبامثورو ممطهيدنعلبالا لاول ن ممن _.أ اهت ا امالا مارس هلو انتو . نث . سة 1

 0 ا ا
 فلل تس و بع يرو از 1 و دب در م حو

 1 0 ا
 : 0 / 1 ل 0

 عوج (هلعزا ١ ةئئاذزج ه منازع

 “< سو

 دسافئ لكن م*ىد درلاث وااو نوط عمباو ثييفناثيبحلاو الطاهري نابع

 لاماوا رلالْمماَندمَح ىعن تكلا ماركاو لعفنا ثني ودول ثيو ماثيو هلاسقي

 موُمل الكم تدمع رئاورعطلا هب ركل !*وذلا قلاش ىاعتهقادم را ايبا و مدلاومارحلا

 ةرحشلا هذه نمل ا نسر ومع هنا لس قالوتزا عتيد تارت ل 3و

 تابتطلا موالح ملسومملع هللا ىلص بنل ا!تعانىئفىلاعت هللا لاقو اندصسمْسَر مب القةشمكلا

 هيفلزن لام ةيلهاشلا لك الا نمعسسطتستب رعلات ناك امتاَسطلاف 5 :

 تنرآلاورولاودا ارا ل ثمو اهري_غوعابظلا نم شوا مو وةيناقلاإ وزالا لثم رحت

 ةصرللاوب راقعلاو ىافآلا لثمهلكأ نال اوهرذشتسسات ناك امٌتئامنتاو بضلاوع وب درلاو

 ساق < ٠

 ناتالاماللاو فل ل تلذو ريسطأ ا ن نم بحت ىذّلك لكو عاب_سلان مبانىذلك يك ًاوة#لهالا

 اهبنيبطاخلاد فدو وعم يشأ هيدارلانأ لشن تاسافلا ءتللاتلحد

 ُ و و ِِع 9 2 و ونعم '

 برعلا مالك ى ثنا ل صأ يبارعالا نبا ثودكلاامنالبقو لظنحلااملا لبق ةئيبخ
 .2 م 3-8 17 ٠

 ماعطلا نمناك ناو رفكل اوهفرلملان مناك ناو لاو وذ مالكللا نمناك ناف هوركملا

 - ت0 89 سا نانو 18 هرممأ مس ل هم تو

 هافنامعابلاوءاخلا فب ةضفلاوديدحا ث بو ثيل اربكلا ىفسبا6بوذلا ىننتىجلانا ثيددلا
 ل

 ثيبخءاودلك نع 3غ ماو ا وديفرحالاموهوانيذأ اذا ريكلا

 اهكيلاوالاب وثاورالاورهناك مار اوهو ةساحل ا امهاد_حانيتهج نموه ريثألا ننالاق

 ةثسفلاةرصشل هذه نملك أنمثددحلاهنمو اهل سوفنلاةيهاركو عابطلا ىلعةَقشملا نمديف

 | متالاهتحئارو اهههط ةهارك ة هج نمابءيْحوَتاَركلاو لسصبلاو مول ادب رب اندصسمنب رشال

 لازتعالابمه.هأامغاو دحاسملا نع عاطقنالا ف ةروك دلاراذ_ءالا نماهاك اسلوب ةرهاط

 (ىنان' ب رعلا ناسا 55 30



 (ثبخ) ءانلاف رش ع هانا لصق 0
 ميسا مم ع

 وهليقو مهنأن اونيطاب_كلازوك ذدير نيكل عجل ثييحلا عمبابلا مضيت

 ا و 2

 ةمومذملالاعفالا ميدي ر يثاب اوهريغو روق نم لعفااسي 0 ءايلانوكس ث يللا

 2007 ىو مو » هو 2 توا

 نابع ءلاَش «نائبحتو ث بث ثيبو اني ادعت اذى رامس 1و ةئندرلا لاضللاو

 الل تاملكلاةاندم حاسإلا لاو تاْسَتلاَنوُسِمأْلاو نْمَعلاٌتاشبلْلا لس وزعفلوقو

 000 57 0 _ ا 00 : دا

 الات ائيبشلاب ماك يالىأ تانيبحلا تاءاكلا نوئدبحلا لاجرلاو ءاسنلاولاجرلا نم نييبحلل
 ءاسنلاولارلا نمش ديك ٌومانامنا تاثديحلا ثاملكلا ىنعملال دقو ءاسنلاولاجرلا نمّشدمخلا
 لاجرلا نمنشيشلاءاسنلا نمتاثسسللا ليقو تسلا ءمهٌىَصأب الف تارهاطلاو نورهاطا امأف 2-2 6 ع ١ دس 0700

٠.2 

 كشادرامكيحأ و اًمسراصة امتنا اب تمس دقو نيسطلاتارسطلاكلذكو

 هل تاو ىقيبحلا 3 الاوت تح اولاكاذولو انشأ _هأو هراصص ناك اذا تب :
 د 5و و هدو. م7

 تح ر حك لقياك كيما قلاقب هدو تسلل املكهرغ هت أوسملا

 8و م 4 27 م وه م

 هنمقمأالودبحُتأ مالو هيديزوجيالر ةكلالهأن 0 هلذاكن م سوهو د ع صو

 »و

 دارأ 3 15 اوةئيخال و ادالدمأ وادع هكهئك 0 *اه ًادلاخ نيءادعلل بك هناثد د-لافقو

 1 ةيقركسمادارأ ثدبخلاعاون أ 00 ءرسعاك مار + اة

 همدع و وو” م

 ْ نيل "اللا هنأ اخ !ثيدحىفو مالا توا ناباو اًدِهعى 8 را ؟ ميسلكالموقنم

 ةَنبخالو ءادالورق :رااتده ع فشل ودش خا ةثسكلا ف ال الا وُثيبَحاسي ريةظبخاب

 يسهنالةسط نوكيالنأ سيو ىّرتال ةنطان# ل عوأ تكي ب يعن ههيف س ادام دلاف .لئاغالو

 هش "ناناغلاو مهكر مالا: أ مهلة مانت المو قزم

 ه5 مع ه 5+ هو

 هلاثغاو هلاعدةذأ شكا نمّلكو فردتسما ىلا نئلاقرمعناب لع تضصف 8 0

 مسا ناتو مابا كا ىاشالنأىناو ملا :لالهلابسراص ا كلل قاس ان "كف

 37 سدوم 7

 اعيجتأ ارملا ولح تلا لاقد وُثيَكناو هنا بدك دمعتسشد د_>فىو هنانمح ىتنالاوةفرعم

 ةتشارك نلالاقيو ةصانماددلافالا ناعما مهضعلاقو ةغلابملا لءلديهناكو

 لاك هنأ نسل ان :عئكورو هن 0 درطماذغو درس. دك !!ىلع 3 مار هيام اللو

 © سا

 ماطقنز دو ثابخب 2 اثدلا عد 1 7 تما انفاس - وفانضخمكن ادبيعٌلكش تت (تاس دلا ٌبطاخت
 7 هي -

 ابويا ادبري صلال ثم سَلاو ثابشابىأ فوذحمادنلا فرحو ثْيللا 01

 ةأرملاو لح را لاش , سانلاتداأمهلاقي ثّبْحألا عم ثباآلاو رطب

 ناثمكثاب
* 



 غال (ثبُح) ٠ ءانلافرح '« ءالنالصف خذ ف

 م وع م وع مع وع و و همك

 0 رافاك يح مهلو و تس انعم نال ووف ع |همذ نست عصوم

 الن عضوم فن << هنآ لعاو نيظفالا فال_ةخالا هج مدي اباوذاج أ نكلو د دحاوامهانعم

 لايق.و داو نيج تا كل انوا مو ةءاسوبمو وٌتةوواذاوذاو
- - - 

٠. 

 تح ىم و تكجذا كاطع

 هلوقو سماشلادنطلاو ةزرلا «بيطااًدضُتيَلا (نخ) ٌّق 0 هننرسو

 محد ماتم لب اف تدق اعز ىلادارأ|اددن نال 34 مياولا لنا عرر ىلا سرأ *1

 لاق الل جل سن زاجل ف رماربلا عاركن عةئيَحو ثايب عساباو 0

 دى ور

 ردان وهو ثوم هعج ىفدب ر رولا اىح 2 يلف لع ودل ك كاذإاوالعاف همفا اومه ولم ىدؤعو

 و هه 57

 تسيرفتانس لي اكو تبقا م.يلع مهديمزيز علا ليزنتلا فو هي اضيأ

 0 2 نس كد ز 2+ دا 6527 0 هم و #هس 3 11 م5 < 5

 نسا ةثابحو ثيخ هنو ثيبحو هفانبخوهَّنابَحْت مح 11 ثيح تنل *ىدربحى ١

 ىذلالا ذأ يضعزاعأو ا م اماني

 ا

 9 1ك و وو دعس 0 ولو

 ب هلم وع ىماؤلاف هد 1 و 8 رو 0 | قد :أطق

 وأ لاك دارأذاناكلسوهيلع هللا لص بنل نا نأ ثيدح فو رفكلا افون

 3 ال قرأ يديز نءمدنسب ىرهزالا اورو ثئايناوثْيشنان مهلا

 صمسمصور9) سس

 ثيحلا نسئليذدوعا يف أ مهلل الق كد أ ليبرمان اهدهنا مل دو هيلع

 لي اهاناداعروك ناخبا هزمت كلر هوذا ارآ ًاروهنمونأ لاف ثئابتللاو

 »اناره !ثيدحىفو نيطايشلاتت *ةابقناو فكل تبن اركوأ لاو تاجات

 تاو لاق سفن ف ثيل اوذ ٌثيبلتاد صو ألاف تيان تلا سجرلان مكب
 -م 2

0 

 هيدي ِى يوتلاف ويتمرك وفود يعج نزاع يليق هوو ءاثمسهناوعأ ًودياسأ ىذلا

 26 لقد هن ممزهيرتالا ا مركسولا تناول

9 

 7: مَ م 01

 هناثيمل نيا دس َلطايشلان ثئابحنابو مشل ثيلتامدا رانا

 اًعيبَتئابللا لَو ذل ناطيشلاوهوت بكت ميو هوما امضيشيكلا نمور يناكسم

 ثيدحلاريةتفريثالانبا باوصلادهش أ ىدنءاذهو روصنموأل اك نيطابشلان ِمَتْسِنَل
 ع



 (ثيح) ءاثلافرح « ءاحلال دن 00

0 , 
 ماقد زّسيح تق كلوقكمادتبالا ىلع هدب مسالا عنتر هل ءلصدد_هيامو مضأ | لع يم فرح

 : ىزد_عباماف و رهط ااذافاهل "نص وهو ثم ادبز 1 دوعفربو عاف فدحخنو نم ةقوكلا ٌلدأو

 يدر دمع 9 82

 نو فروت نوبي "رإصن سالو اضيأ مسال 0 ال وا هارزإلا

 000 ةلصوه وديف» مم ”صو 3 ور هيف عضوم دب ةكادلا و نفص ماعم ٌثماع نول 0

 ىاةفاضم مح نواوةد ةرصبلا لهو لاق 7 ىشل ءلض,ت سلو ريش ىهوىلو' الا ىنعفترمديزو

 : هلوقو»و ضف اهمؤزاجأ اتسءارفلادشنأو . ضف لكلذلف لج

 نيس شبفلا ونألاقو فخ ودع لعفيكاهضفاهفاضأ الفم اعلاطلمس تح ىَرامأ 3

 ٌديزدسع اق هتادبع تح كلوقك نيفرظ عم ْعَمَِت ىهوريخو مسالا جاك فورظلا نم ٌفرظ
 فور نمال عضاوملا فورح نمش حو لاك ماع ديزدءافهتنادبغ هيف ىذلا عضوملا ىنعملا عا
 كا مهذعب لاف ولاق هلااقفاضا و ه2 ىألا مسالا تح اهمال تهضاغناوىفاعما

 ىنوبةعبامنامهالأطخ اذ هو مها اوألاك اهرخآ اومد'ااه .ءاواوملقالف وح اهلصأنال

 لنج ةنكمالا فى :رطهنال ناكملا ىلع لدلك ث مح ىرهوملا . ةطقاسواو لكتلادّممَخ فرحا

 مضلا لعاهينب, نم لرغل ني نينكاسل هالات لسا غناو نم ساوهو ةنمزالا فني

 ديز مح لة:لوديز موقي ثيح موقأكلوقك هل. ىلاةفاضمالا حت لاهمألت اراسغلا اهدشت

 ( 00000 ل_ثمفلا ىلقاهيشن نممونمو نوك أن وكت ثيحلوقتو

 ىلاغت لوقو اهب أى عم سلجأس لجتا ة يحل اوقتامعمالا اهب ىز :زايصال تلا فورظلانم

 ىأ عت ال نءٌتنلوقتبرعلاو أَنا دوه نبا فرسفو قت يحرحاسلا بالو

32 

 لثمءالعلا هدف ماع ُتبحو نوح باي ةصاخ اوةماعلا هيف طق اممو ىبمصالا لاك ملعلال ثمح نه

 2 9س <

 قكءالدكو لج ءامشأَةن دوسسب اك فتن ارتاحت أ لاق هب ؤسس وةدسع ىأ

 ثيحونامزلا نمف ةرظنيف-ناف ةرظ ثيحو نيح نأ لا و احول لاق هط4ةديمعىأباتك

 لاق ٌتحاعمامهواعج سائلا نمرثكالاو  هزواك الد امهنمدحاو لكلو ناكملا نمقرظ

 ىلاى تك ثح ندذا اوهمف تثكىذلا عضوملا ف ىأ تنك تفيض از الوقت كنااودلاو

 قاع حاحا حرت نيس رلاقبو امش ثم : نمالكو لجو زعهتلالاقو َتْئش عضوم ىأ

 احلا مدعي نيح نت الوقتو جالا 5 سي رز الو نامزلا رم فرطاذهفتقولا كلذ
 6 ل سا 3 ورع هع و

 ناكاذاف همدلك ل َخ رلادهعتبلف ثددسهلك اذ مسال اريضدقو امد ثحزرو#الو

3 



 1م 7 (ثرح) 0 ءاثلا فرح « ءاناقسف

 ىرهوملا ءايلانعاهببالق ان مرثك ًاواولا نعاشم .ءتناك اذافلالاب القنا نال ا
 20 4 8 عه وع ثوم يوسع تو

 ىررو مهذب , ومقر اَثايتاحو ثان ثاحو ثس ثمحوُت وو ثو>و 5 وبأن وحبك رتلاقب

 اذااهانءمىئامعللا لاو ممققدوم#مكدَأاذا تاملكلاه نه عملاق ءارغلا نع ىرهزالا
 م نوم ادع سو صار توم ساس مه مهدس

 حر جر مناف ثدي ثيحامأ و ماذحو ماطق حرج رت هناف ثان ثاح ام أ رمالا طة شمنتكرت 5

 بيت مالكلا قايد لا ١ اقرت اذا ثايشاس مك لاب فار -ءالانبا ني

 , 5 زاب زاخو تدبلا شان شام شان ولاقمهْلَقلا بر 1 راسخ ى لأ ةكرح ثتوصوهو قايقا

 01 " ليطلامئ]دقو ليل اهداذا ثايشاح سوال دكر رتو بادذلاٌتوضاضب او هو أ
 ه2 <, هو 5 2

 نصرالا تاس أ هش لاو ةامِيموداُم مش ىهفاجشب او سرالا تيدحأ ءارقلا 5 و ضزالا

 دالملا تكررت ءارقلا دحاو ةئابئسالاو هئابالاو هن امها داحال او ةئايموتنا# نوناعتاد :

 مهمو 6

 حارخسالا ى هوةئايتسال اعدت امتسال ا اواه وققداذان نر رحال ثبت حو ثادشاح وأن ولن وح

 . ال هه

 ةنكمالا نم ميسق هلل [نيحإل هتيلطف بارتلا ف عاضاذاى دلاٌتْنَككسا لوقت

 َتاطءاهاولااويلقام اوددسن الاف واولااولصأت أاوعزو تغب برعلا ٌضعب و موهذم |

 اهل نأكل ذودجو لكى شح عفر ىلع رع اتعجأ موضعي لافو ىوقريغاذهو لاق ة للا
 هَ

 نينك اسلاءاقتلالمضلا ىلعت يم ثمح لف واولا ىلءءاملالوخدت رثكلءاموا اولا تملقفثر هوَ

 َمَصلا اوه أمن اك فواولل ناجمة مضلا نالكلذو واول اهلصأ نأب كل ذرعشبل مضل اهلرعتخاو

 ىف تعم-قاسكلا لاه فلا ىلااهلبقام هرم ب صنلااهيف نوكيدقو قاسكلا لاكن ملا

 تح لوقيف عفرلاوبصنلاو ضفاف لاحلك ىلعماشلا بص .نمة يهطو عوربغ نمت
 ةمسو

 ةملعل نبت راش ان دسأى قتءم<ولاف 1 عف ذر اهصاالون رواعبال ثدح نم وائمقتلا

 ثدحح نملوقمف بصنلا عضوم ىف. .منوبصايو ضف عضوم ىلا نوضفنعل هاك سعف بو

 يضم مو اضأ قالن نلا“ نعءىنايعللا ىدحو انضتلا دعس ءال ناك نولعبال

 هرم عو

 0 00 تاروت د دشنأو

 ةيلاعلا غلاف ناتغل تمس ف برعلا ثدلل|نعىرهزالا َفْفاَتَْودارأ وكيت زوجي لاك

 ميس ىبيابرعلا نعةياورُثوَح ىرخأةغاومدعب مسالا عقرب عفر الئاداوهو ةموهضماشل !ثيح

 وفا ف 2

 كسياستي الاكو كذكت كلذ و وهيثم وأو وعن بص 0 ذومىف ثحن رومطد



 (ثوح) ْ' ءاثلافرح + ءاذلالضف 1

 8 5 ل ا ا مس 9 8 سس

 ىلارعالا نبا هنن ناكأ اذك نمثل نالفو فخ ءأق ندمالدب, ثنحت هان“ نوكنتنآزو<
 واق م و 6 سا سا ةودسس#ث ته 7هءور ع #7 مس

 دمعتي ىأثنحت وهلاقي و جرح اوهنالاوهو تنحل نمد حرصا شف 0
 5 »جس

 رد ف لعفاذا سدي ت الفلاش اهلظافلًةاهيناعم للاكل اعفأ بر ءللولاف هنن

 95و وة د و تمص 0

 ميكح نءكورو حرااوالا نمديح رخالعفلعفاذا حر كيو عن نالفلاقباك ةساصفلا

 2 95 ه) م و 2

 ص نم ةيلهاملا اهب ثنحتأ تنك ارومآ تن ا ًارآل سو هيلع هللا ىله هللا لوس رالاع هنأما: سبا

 كار سنا قانا ل امتنآروميلعمق لسن لاقت ربأنمايفى لهتقدصووحر
 2 وة بع و

 'ةكانخلاب قلأ ًاودمعت أى أت ذحن أ تنك هلوقيدي ربةيلهاملا فلاعفأب هللاىلابرقتأ

 عوج رلاثْنحلاَو تدعو كان وول .ةصيقمبف شانلا فتي ىذلاَ كراشو ىف

 اوه ىلاتلمىأ تتحد قلاع لطامىل اّوح نمو حلا لطايز ملت نحس او نعلا ىف

 9 مع < - 5 000 ع صرع

 تاس الك أ ىلا تكا لوةتئاءثيدحفو ا 20

 5 5 نلاذالو أ ىأ ' تلح اذالوأ مفر تيد ملا ىو لوالا سكعب ادهو تنلاوه

 غار ( ثوحإل مساق (ثينح) ةدحوملاءابل اوةمعملاءاذنا ىوربو ةيصعملا
 و ةس 1

 3 بزدللا د بعُتو-نولوب 7 ىطةغل ىهىنابعللالاقو ميتة غلاماو ية غلامإ تف

 || برعلا نمو ثيحةجب 10 للا هاهنا ثيحلصأ نك تلد قومدينالاق

 ىرسدزالا ور تح لوش نموسبنمنأأ5 قاسكلا نءفنايحللاهاوز تفتح لوب نم
 مم و ه-

 اتعَكوُثوحام_مب منا لاق 0 3 نبا لجر لأ لاق دوسالا نعمداتساب

 ءاسلاءلزن نارقااو نان ديجناتغا توتي ه7 همن ىقوانل ءاوراذكىرهرألا لاه

 نتبازلا لاق يلي امودكلا ليقو 3 كلانا 0 اونيتغللا مدفأ ى مو

 ايرملاوءانوحاو شركلا 03 1 رطاهجلانديوألا

 ديردنءاهدشنأ لوقو ىنا ارعالانب|نع فرو ةزسمناسأو ان ةنممسانثوحقأ هاو

 اناسو رك بيثكلارو روم 4 ناكلامللا ىصان يحي

 هزل دما اتحلاو لع لوحوق ل احاودارأ هنا ىدنع :ولافهرسسفن ل هد._سونالاق
 سال عمن نو سم09 <

 مهكذو مقرف ىأان ولأن وح مهكر افنالذ مهب عقوأو ناَقفاتَح ودب ربنأز رودمدق ةولاع اهفذخ

 ثاح هتك ءىلانعللالاقو .١ ساننلاشاقرسكلا ىلع نايم اءشاجو نينلتخت ىأأ اوس
 بهم سو

 كلانه نكي ناوواولان ءةيلقتاجناثاس ماني مقاهاومدبس نبال هرسفيلوثأ

 م



 1ع نط ناشر ارش 0
 ع

 قرا تاد 1 نمدوكيام ملاك ةيح تاما ت رخلاك ةيظعة رحت فكلاو لقدقلك

 ررحلاق يارد فام ىرهوملا ا يشل لكي رنا

 عضْألا هيلع ىَصَقفهْضَعَدَ 5 مان اوأردقو ويا

 هس 9و ومر هيو ”-ءع هع

 0اس را أرح أش قرأس أرلا يظع هد مم * ىرهزالا

 2 مج 2 د56

 رسال ةرالا 0 مقرألان موك اوهلممثن ,١لاوو لاق ديري

 7 رحلاق و تفاح عجوادحأ

 2# سا » و 8 مر س»© هو

 رك دااًةمل ا اوصال نيدح نقرطد اني اىدنع تفاح انا

 م ةهرعه» 4 -ٍ م, مو 8 1 و

 ل ا اا رداونل !قو لثملا لع تقف قش رحادقهحادوأ تدم ااذانامضغلا لاق و

 7 هم يد

 3 ةقين> فأن ننال 5 داو يلا

 - و ص

 00 و ا 0 اف ثلاةس هو راش نيملاش 7 نط و 00 رب لانا منبم

 هنيه ىفثنحو ةرافكلا هزات تنك وأ هيلع ام ىلع نأمل لويثالا ثلا نموهو

 دقنيكن لق لغ امن الا و قياريغناسنالال وقي نأ ذحلا شح ْندلا لاق و مأكأ

 0 عد 4-7

 ريد اناني كسلا مديوأث نح نيم ااافلاقو ةرثك تام َأهيلعو اهيفشنح

 ىلع تور صير اواكر و ربزعلاليزنتلافو الاوائل تحاول عمقاوم الو

 لاف اضأأدن , الاهذه هبت درو لم 3 اوهليقو نومي أتدري معلا ثنا

 ف سمع ل © صاج صعب ذل

 خلت يع ليما فا دد ١ كرشا (ىأ رش تشل اذ ىدهلا ماشي نمو

 قو لاا هلاهملعى رحال علماذا لمقو نان قالا تيل مالغلا

 غلبماوغلس لك كانانمم ذللابا اونأىأ أن مرح اوي دالان د هلّتامنمثددخلا

 ًةيصعملاى تنل مالسغلا ملي لاب ةعاطلا وتلا يلعب يلع ىرحو لاجرلا

 نال سوبا نال كال ملا ثا ليقم مالا ثحاو ةعاطلاو

 ةباور وو دمعتي ىأ ىلامللا همف ثدي ناكوراغهيق 1 وهو اوس ىنأب هيلا ىوونأ لبق

 نءالاك ددعلات ا مدلل ادم !ازهو هشاشسيفءاز رحراغب واخ نك اهنعهللا ىضردثناع
 اى لا ا

 نموىلابءتهاو ةكلس نس دوال رت و لح | ىلع ىدنعاذهوهديس

 رض 0 د سا و ص 2 هب م ه3 مس

 دقو بو. اومنالا ىن ىأ بودتو تأ هريطتو كلنسع ع نعدوجهلا فن اىأ كل 'هلفأن هيدحسه مف لم الا



 (ثفح 3 ءاثلافرح يب ءالالصف 4
 سم 8< هد و

 'لئاش ال ان متم ارزسو « هيردققنمنالوكاثراح 134 |

 زرت لوقك« لئاضة ما ان نم تروح و« هل اوقف كرب نايا نآاسهذلا غب هير قف نمهلوق

 5 - وسو 9 0-0

 ' ن.ثرا1نانراك و مدلل كاسااوملا 3 تعضاونرعب رلاريخ ى أ ١مل

- 

 9 سو 2

 نس اهب نبدة هن ةثراح بأن بف وعن ثراذعاو ةرمه نب اكن عويد لا

 ريغ ءاحلابةهذ حني لا ظن ثراحلا نيث راخلا ف ىرهو ارك ذىئربنءالاق ةلانبلا ل عاصم

 يبق كرا :هلهاب ف نانر راذلاو الداب :ءفورعملاولاق عولزب 6 رينا ةمعملا

 د ارت نعل نثر ان ثرحأ مهلوقو ةبنتقنب معن ةبلعت نب ورع نيم "نك راطاو

 اولاعاك نونلااوفذح ءاللا وكس: ماهندالا نكي الف ج راب رقماللاونوماانالماغدالا
 م ل 9+9 0 وود )و ةم

 رهط اداامأف ميسم ورهعلل لثمدو ورعملا عالاهيفر ا "يلق لك نولعفي نت ل

 قرط ضعب ىفءاج اذكهريثالا نيا لاق ين رح ةصمج هيلعو تيد حلا فو كلتنوكالفماللا

 روك ذموعو لوس فورد اولاغ ةءاضقن مجدي لا ةيوسلا ىعليق لسمو ىراضلا
 »و

 افالاثنما المل.قو ىلا .تابيمك ه1فو تد ملا اا( هعضومف

 ىلارعالانبادشتأ اناني وهوا هترهزودوسأ و هو دلح

 98 بضموص دعاه

 ثيرحلا لدم كو ط 3 قلو فسمع

 لادا 0 06 راو تك 0 ناهداوفناينصا مَلمبشلاَ

 كلذنيولا اوطقرو هل ضرالا ىلع ميس ادا لادا نمو

 ره ثيرط ا ىرهزالا لقملار م م ادابزوأآل اقو راه رمل وشما

 ةنفحلا عر تانكسلا وكي رخا لك امنبل عقلا لاق وى ارملابرطأ

 ثمللادشنأو ثرُهلاٌقابط أن اكىرهزالاداز ش كَ نمنفار ملاتاَدٌتهَلساو تملا

 ا ايرماوةش حلاو شركل لا دراهم لاندجوانا ٠ * 0 ا 2

 ءاشلاولب دركي كرا سل تسلا القس قاب ا ىهلسقو

 ىرهوملا ُثاذأمدلباو عاونالاهذهرت ءانوداهدرماشلا هيىلارعالانا سوم رشلاو
 وهو شركلا عمنوكيىذلا حفلا وثم بيذهتلا فو بلا قر الل كب ربل

 لاك قئارطاهيف سلو هبّسب ىلاىرتألاٌةبقلاو قئارطلا تاذتصَتلاورعو؟لافو اهني
 س هر د هس )»وو 5 6 3 سا يب

 فاحضنالاو حاملا وفاثحالا عمجو 08 وشف لبق و فرح -وتفح رن ودة تاغلاهف و



 ا را ل و دواسر ند دك يو قلل يدر مك ا تل ع توتا انوا رخلا را 01021 ل ا وفعلا ب ا للا اك اما و 7-22 0 را ادع
 اح ا 1 3 201 ا راي ل 000 0 3 5 3 5 ع 1 : 5 سل ا ل مون اا ا ل -

 ةيسسل اننا ثول ٠ ءاحا وست

 ليمن فياصأو لاق لالا ءاضنأ تن ١ ردا ىلاطملل لات 3 . رتاهداوممكتتلا ريتا

 لزم لي ةانلاقيءاغلاب اها لبالا فلاقيامناو لاك لب اللريعتسافْتلر هاذا

 عجب ةدحوملاءابا اومامايمكبئاز امنىوربو تاستك الاثا رتحالا نميساكسأ اثنا رشا ئ

 لات رضا نو ءاثلاكفورعملاومد ةدقوم أي موق كذلا لسجل لانو هوةبيرح

 ىااهتيز ودب ادلاتنَرلاَساهاَنلر أ ىأر دب موباهانمرساولاقمكمض هاون تام راسنا

 اضي رعتو مهلاعب ردت دا هاوارك ذيب همدارأو اطل الوق فلان اذهوربناا با اقام

 ورك رأ رالي مومخا بش تقباشيرعتكسا واليسر كم هل ْش

 ىهناتشط واذا داسفوه واهو 5 أىحْت دو هواه و ةردواع 5 در تش اناا ود 4 و

 2, 0 2وسص ” قت عام هم لر»ءوو 0 9

 ةئرمحاو رفاوطلابةدودكملاةحس اثرا و ديه لاقلانهزللو عرزلل لق:ةثورحمو ةثرحخ

 ى هو هس دو هس 0
 سوقلا نم ىهو ضرفوهوّدر انكلاو سوقا ثرحوهلاسقي ورتوللا وقل فظل َجاادضرفلا

 هم واول  ىامق# 7 هر ها وه ع ووو مود »ومس رك ه-

 0 رول ةورعلاعضومت أم هاذا بحأ سوقلا تنرسدقوث رح
 موص## ص مد و وو ية

 هع و شرفا فيولا عشا + اوهدمسنبا رظكو هنذغنأ اذاق ذفني لام ثرحوهفثرذلا :

 يو ةدع

 هن ربدنو همساودّتْلطأ انام ن آر 2 ايا يع اثر و ةئرحأ

 ص 0 8

 هدروتوءوستكىأ تآرقلااذهاوثرحاهتادب عشر دحمنمو هردتو تاكل ثراماو

 1 هه مس 2 0 ه2

 بلغت ع نعتن ا ااضيأ راو 00 اسال ش' كرا

 امناثرحلا لاك تا 7" وسلا رد و نا 01فادالصأ كر رع 0

 هملع لعل ف صون اكهواعح مهنكل و هن ريس وول عدت مل وهممعل ىدشل اوهلح رلا اولعم نأ ودارأ

 هو هو

 لحجر مع .ايسحا كالا 18 ددقوردب .ز ىركش هد رجح 0 ًاريغبثراحلاف نموا

 ماللاَتر اعاد مال نود عّشولبةباغل !فاصوألا» نمير ثرخلا ف رعنامنا نجنالاق

 ثارخاو ُترُخ-الوالا عجول قنا !ليقاوبف فصول |بهذلقاءامامالعأا- موكو لئلا دعناهف ١

 سص رع 2و

 (نوسا ناك ثيح ثرا اوح هعج لاق ثراح لاف ع ندوهبوبسلاف ثراوحو ترن ثراح عنو

 و «و ( #ىب#ا ال هزاع

 ىلارعالا نبا لأق اسماك راحو ابر تح وتر وو مهفافدب رك انضاخ

 © نيس

 دَّسلاةينك ثراحلاوأو هلاك مسلح اذه ناوتو تر ةنمأ ياو ١ اوه

 رذنلانَتامّتلا راسل ةغبانلا لوقفءأش ايل بج وهو نالوا لاق مايو ثراخلاو

 (ىنات نرعلاناسا ان ه1)



 (ثدح) ءاثلافق درحسا ع ءاذل لصف 44

 هتدابع ن مرثكبادغتوم هنأ لهي نمنافاهتزاثك الاوتاءاطلاوتادابعلا فباةااوّةسنلا
 3 1 3 2 تم . " 0
 ادهنمدارملا علا لها ضعبلافو عدوم هالبص ل صوح الاثددحلا قف هلوقك هتعاطف صاخو

 لماقتلاواسندلا ىف دشرلا ىلا دام امالسلا هيلع هنالدرهاظ ن ممههنلا ىلا قياسلاريغ ثدملا

 ملسو هيلعهّللا ىلصهيهاوف وهسحاوأ ىلع ب اغلاوهوا تاذلب تي اواهيذ كام الا نمواهنم

 اذاناسنالانأ 0 واهتمراثكت بالا وأم راجع ىلع تي فيكف اب 56 دلاقلعتن اف

 هناقمل اةردابملاو هيلع صرحلا رتب هل .سق هنو المدير بامنأ لعو هصرح لقا دبش دعي هن هب 0

 هد

 الف دلع هنأ نلف نمل لعامالسا اهيلعلاقفادبأش عأ ف افاد دتكردأ موملا ىافن الوش.

 هرمأن وكي وهسنتلاو راشالا نمةةينأ قب رط:ليلقتلاو كرلا عالاَتَحْن وكف لمعلا قص ردك

 1 نيناتخمنيظفلن نكلليلقتلاو انياب ةدح اولا سالاب صف هرهاط ل عةرخت الان ممل

 راذحاهلابعأ اوةرح هلا أ ميدقتثيدحلا اذه ىنعملاقذ ىنعملااذهى ره :زالا رصتخا دقولاق

 ع و ةرخ ”الالعنءامبلاغتسْمالاَةيها ركايندلا سما ريسخأت وايندلا لمع ىلعتوُتلابَتوملا

 لدزئتلا فو ٌعرْرل ثرح هن 1+ اسمداو نوكب ى ألخ .رلا ثا جاو هيرب

 0 اد ونأمعزحاجزلا لاق أ مكس ران يل ثم قد زيوولا
 34 ”ءل 8 سم لم 07 هى ه<

 عضاو ءاوعتاكأ دش كيرحاوأف ةدلل اودلولا تونر رد نوب م كلش رح ىءمنأ هسفىدنع
 أذ هوو ردو

 اذااضي أ ثرحو ةونعيرأننعحباذا لجرلاَتحىرهزلا ردو "لقمع ةشافبكم 6

 20 ب

 بتي ى أتراك هلا ءلشر رت رجل ةريولا ازا يدل 200 شنفو هقفت

 لاو هنأ ما لجرلاُثْرحَو زيثكلاعاجلبا ُتَرَظ ا يلارعالا نبا

 دا ارخالعأ همه * ٍوقتووسدار الك اذا

 ل بكد 00 نمىأ ايندلاُتر حدب 0 نءبريزعلا لي زغتلا فو اند ٌعاتمْت قلد
 50 ل نمو و

 تدرحو هئرح فهد ة ةرح الا ثرح دي ربثاك ع نمريزعلا ليزتتلا فو ْنِضَتلاوَبا اولا رأسا

 رانل اثار ناثلالاَهْما ٌترَخاو رولا رانا مق تارا او اهترحراستلا

 ةيؤرلاف اتا درا ترح واهب امير اتا 2و رانلااهم كَ < ىا اهتاصسم

 ليظتاولبالاَثَر رحو كار ءالا نبا نم لك “الارعثكلا ث 0 ثرضلاذا ىَْملوقلاو 2
 95و »5: ه<

 0 - 7 2 سى هرم مث ضسداع -

 ش | روضحجو لما ىف صالخ الا لع. > هنافةرخ الاس ناجىفامأ و هيسستكد ام لع ص رحويإ مدام

0 

 ىلا

 عاود ثتددل_> قو اج لكل ساي راع اذاكر ارا هتان كرو اهلرهأ ا مرحأو



 "1 ا ل ا ا و ا وع دعس م" اف كح ىو ال ماسلا ثعع لا خر يو 5 اا تا ديلا ا عا ل ا همام مج ند من دع 9 1 وس

 000 ا 1 ل و ا ا

 مذ ترك ءاثلا فرح * ءاملال دف

 ٠ ٍِع ءءء 4 ءك ه٠00 54 73 . 3 2 0 2
 موقلاو تاعك كتدحنالفو ثدداحالاه.ةاوراكح أىأةئود> !نالفراصلاه و

 - 2م

 لحرو تلعل ع ندد انا هناي أثدكالب |تكرتو َن اورد ون "ودا

 ميد دس اصناك اذاءاخارم سكن ءلوأم ُتْد-لِجر و ْث د رثكىأ ىأقيسف لاثمكو لد

 هنامدحب ه حالا كااذلعفا لوق وعد و اس ارير 39 زوءاسن عسل ا اوقك نلت ان ثْذَح 2م 0 وأ
- 

 ١ ةدتعملالا تتح نلاقداصلا ل |لاقو هنءا ارم وأ ى أهنئ 600

 ما كي رن 1 نكينافدوت شمالا فنك دق
 2 و مهول م و2 و

 نمهنهّللا صدخ عوتوهوةسار ا ودل اةتتتتملا ل ل :ىذلاوذم يللا ثومهلأل ْ

 تخأوؤال جفين ٠ واقفةئشبان تم اكر علم ىطصا نيذلاة ذاع مءاشد ئ

 1 رساماف هن اركذ واقلا»ذهاوث داو للا تدق و هالحاذا 4 00 رلا

 ىذلاًّرصلاو عّبطلااهنعاوُمُنت ىحاهوُفوشو اهنعّنردلا اول سعاو امءاولاداهوأ اها ةعمر رولا ا

 دييللاف لاقصلاب فيلا ثداح اك كلذب اهودهامتو بونذلا نءاهيلع ىك ارث

 ٌتَدَح أ لاقدو 0 يمتدح دقومأ ريالات 5 لاقصلاب دو فيسل الضنك ه١ '

 ه7 ص رص لل 00 2

 داق تلو ليرات الاقيه دنا دسم سمار

 00 هعمباب 0 هو م 1 9 3 و

 اسرعو ناك اعرز ضرالا ف للاَدنا راو ثرحلا 1 0 ( ةفثنؤممورلادالب لصتما
 -- و 392 7 ©

 م موق تح تباصأ ىلاعنلوق حاج زلارسفمب وعز لاس هنتر ا نوكيد- وو

 و )وم هس ساس < هع

 عنا راد عاردلال رالف بلادنا ىرعزلا ان ترد ترس. :كحاخأ

 اردحملاو لعفلاك لعفل اوُيسكلا ثرأاو عردر ناد عر لم ترم "اوت رحدقو ارا تار او

 بساكلاو هث ترامحلانالّثراحلاءامسالا دش دولا 9 ثارتخالااضبأ اوه و رد_دااك

 ٌثارتحالاو ىرهنلا ناطقا نيوضال لان الاوت 00 |

 ه7 مه هم مه ع ةم

 ثرخاَو 0 لْز كثر حو رح ثرتس# ن مو ايثدسطاخ رعءاشلالاف لاما 0

 كن اك ل :رخ الل عاوادبأ شعت كن ري +لاىفو ةرخ .الاوايندلال ملا

 اًمآث يد ا اذه طفل نمرهاظا اوريثالا نا لاق نيظفالا نب فلاخن 2 ا أاد توق

 لد عدءى د ندا عفوا كرس سال سائلا هانياوا وانغ ىلع تكلا امندلاف

 ست ع لا

 مكح هر ع لوط وطي هنأ 0 اذانأ الا ناف 0 ءامفّتلكس بو كال دق ناك نم لمن تن 1ك 11



 (ثدح) ءاثلافرح « ءاملالصف 1

 2 * 3 و أ 0 ع

 عيبط ريثكلاو ل-َِقلا لعد أب ريا ددلاو ءايشالانمديد+للاتيدحلاو عدصوهف
 هدي“ رك

 وهو ا د>ونأت' د_-ه-ع+ب ىفاولاف دقو سايق ريسغ ىلعذا وهو عبطاق أو عيطقكٌث يداحأ

 ٍء ياا لبلق

 قيطملاجدحلك هد و *| وهل نان حلا درا هلت

 هم كاسم م هرهدلان أن د هياصأ اذالاتف ءرسسفو نان داب ىلا ارعالانباءاورواشيأ نان هلك

 ا 0 اثيدحلا اذهب اووي )نا ىلاعتهلوقو الد نعابثيددتواهل يهنأ هئذا هو

 | ىرهوملاههّتدحو ترد اهثد-دقو ئدقْشَدل كاس دطاوجازلان ءنآر هلا

 مهلوقل لعت فهي ويسلو ةوهدم_سنا تافو رممُتيدفلاوثدصملاو تفاوت

 ْ مالا عّضوف ُتيِددعفدارأ انغاثيد نايتإكنمنوكب سلتاقكن'اك لاق دَصَف ىدنانال

 ا «ادياطتاوقو ردمع سيلفي دحلا ماشي دا اوهاغاّدَح ندع ركل وب
0-2 

 ىئيدح عمو منلالَبأى هيام ىلاةبنابشدحو بكم ؛ىاثدفكبر

 ةقعاوت أ ىرعار ةاالاه ىرهوملا هيشدحامةثودالاو اك دىأ 0 ا

 ةيودحالا نالءا ارغلا معزاك ىعالا سل ىربننا لاق ثدعلل اعجنو هجم ةثودحأ ثيداحآلا

 نوكيالفل وه يلع هللا لصىنلا ٌثيداحأ اماف ةُبوُدْح/نالِفراصدةلاقب ب وحتألا عع و 3 0. 5 1 0 0
 : ١ 0 0 8 0 هو 0

 هد>-اوريغ ىلع هعجءاحأم باء هد ومس ددالذكولاق ةثود>!ثوكالواش دحالا اه دحاو

 ىننلاىلا تءاجا مب مالسلااهيلعةمطاف ثب دحىفو ليطابأو لطابو ضب راعأو ضورعكل جتسملا

 ىلع الج سارق رادع ىلع ا نه وو ةعاج ىلا ال ّ .وهيلع هللا ىلص

 2ث دس 6 عر يوص م

 نس كحفمف اصلا هللا ثعمي ثيدخلافو ن وا اراعسلا تاغ راعيو حاس و هريظن

 هو ُدلاَكصَسودحَا هب دَح نأريلنا اجر يثالانبالاق ثيدحلا ل

 و<-و

 بدصت لوقهنمو هيت داك اصف هيجي بركورطملا هرم هنالشي دما

 و همو

 تلال تع ااوتك "سولو * هدأت نأ ىذلاب اون ًافاوداعف

 راق زالاروهطو تاسنلاب ضرالارارتفا كضخلاءدارأ توك, تأزوحب و . مدهمالكى رتكوهو
 مه ٠ . 5 86 2 206 7 اق سس

 راما نايبلالع ف عونلااذهى عل و هربأ ذو تاينلا ةةصقسانا ادي تدم اسلم د_لابو

 م و ىو ه و 0 1 نا هرم
 دحاو نعمت وتيدحو ثدخو ثدحو ثد-لجرو هعاونأ نول ناو قبب

 م

 ةفورعمهريغو هقفأ اي داحالاو هوحخنو سَسنل ىلع اذهلك هاقايسلاّنَس م شيدر رك

 ادنييفتن

 لاقيو

 7-0025 - "ا "ن1 ةقسمنل قاس
 585 1 0 ف نيت 1



 ءاثلافق رح ا # ءاخلا لصف

 ضدي

 2 (ثدح)
 10و مع وو ما كلاب تلا 1 مله

 عدو

 ندا و[ سام راامنأ 0 والا أما تيل مأ تي دهنم و رهلال لو ةأوبابشلا
3-7 86 

 ثد كاموهيو هثداوحورهدلا نان ليو ب الا دعب هوك امل دبريثّوبلا ثينأتي ا ىه

 ظ0 دات ادحل٠ نم ثدى :رهرالا 00 اهدحا وهئادح كاذكوثداحاهدحا او4-م
- 5 - 

 رعاشلالاق ةنسلا لأنا اراطمالاثادحلاو د ازانلا
 88ه م © بع 5 و هم رص

 ركملارشرشلابزتهاو هقئار َط # ُتَدحالَبَتثادحالان مىوز

 © م ام بت

 مل

 ىشعال الوقاُماف رموش هلا لا عمأ

 بنتكلدو آاَناَه 5# 200 سري راما
 نه -

 هي لا فدرلا ىلا ةجاحلا ناك الدو ةرورضلل ف ذح لاف

 0 ا ءطومنا 00 ا ل دا عضوم تداولا

 و -

 ريستاذا ىمكلاانهرذمو 5 زرنتسملا بالاكل

 دولا اخ اوت اندم * تلا ذانيء م! باهوو
0 

 اضيأن.ةسلانيذهءارفاادشنأو ثداوحلا ىلا هءنو.هذ.نان*“د1اب .رغلا تن اعدو ىرفزالا

 لاك ثانث دخل اانةكلعأ برعلال اوةتءارفلالافو لاك نا كا وناثملاتاه ووةلوق ضو علاق و

 هبابسش قر فهتنتألوقتىفاسشلاورغوأ لام لادلانوكسوءاطارسسكبف ٍبابّشلنانثلحامأو

 تدخلا رش وكلا لاق ددحاو ىعع هيام-ثناندح و ةاشعب دو ا هبابتنانر و

 بالاك رهدلان ار هينشتلا ىلعسأَقلاناثدَحاو ىنعجدلك ٌناتدَمساو ُهَثداحلاو ٌكْدحلاَو
 5 6 ه9

 ةفيدحول ًادشنأ ددءاوإمد :ملوهديسا

 ماسك مس

 اناا اوط هؤارحأ اذا 2 ةتفنا هس قر ررتوحو

 سأراهل تا |سأقلاناندملا و هعمل ل كنا قص ىنعباباجأ هلوقو الج نوح دارأى :رهرالا

 اممأو لاق ثادحأ ىلع 0 ال دحردصملاهب ومس ىعتو ةد>او

 لحي وهدمس/ا ّنسلا ىقشد باش كره :زالا ءامسالاث اد ن نءتَدألئمآفلاعُألا
- 

- 

 اهوا 7 0 نحو شل ثان لانا ةئوُاوقثا دانيا ووفاة هل

 س ساس

 ا ناف ناقد أدل دوكر هولا ّنَسلا ىفلاوهو ناعيا هلاقرو

 باودلاو سانلا نمل ثادح ؟ىأ نان دنالغ الؤهو ال نَسلاتركذ

 1 1 رانك نالاقف لولا ثمل اىبارعالا نبال هتساو تل الا ُثَدَ-لمالاو

 اذكحارهدلا ناد و هلوق

 حامل | ىفتاخكشي طيض
 "لمكتلاو بيذهتلاومكحلاو

 بحاص هيح رصوةداهنلاو
 رهدلا نمودحملالوقف راتخلا

 نانادهلاو هباوص هيو

 حلاهيو هن درهدلان متاح

 هلأشن ٠ نكلو هلوصأ قفاوم 5

 د و وراصتخالا نمل

 ةداملارخ [ىفلاق هنآ ءاناقام
 ةكرحم ناند1لانب سوأو

 لوشنم هح راش لاذ اح

 ىا هللا تاندع نم

 هتلادذوعت هب اوفو هفورص
 ىدعع* هآ اهم



 (ثدح) ءاثا'ف رح 35 ءال الصف 1

 ءيثلا ىلع هنَح لاش ع عرس ا نكت ىد-ن متصحام اك يطسثي د ىفوةمادةكرح

 اًضدأوهو ةعرش انا ثوصضطاو نب ءاّم ءااىدساو ليات ءاذا ل قو نعت جو

 158625 -ٍ و م57

 (ثدح ])ىن :لكئمقوقدملات لاو راد لا ترص اومن نانا نك أمعب رسلا

 1 يق + عا موو و موس27 هأاوصس هو و و و

 لالا ادحوانودد-ثد<«ىثااثدح ةمدقلا ضيق ثودالاو "الا سخ تيرا

 ماد ل

 مظلات دحلاقالو ثدتو ماقانتلاذن لا هدانا ”الدكو و وو

0 

 ادهىاالا مالك !!نمئثف م مدي ال ىرهوملا لافو رك لبشر عا هن "كمدق عمالا _-_-_--

 دريلقىلصيو هو هيلع هنأ دوعسمنب ف هد>- قو حاودزالا لعمدق ناك 1كللدو عضوم ا

 مو

 ُثَدَحلاَع» ٌةيدد+ اوٌدعدقا 7 هراكف اودم مومه قع يا تلا انا ِم هال اديلع

57 2 2 5 

 مع ايسر تدقق هئدحأو نك من توك ودا حاودالا شديد ذاق ؤئدلا

 اهربغىلعحلاصا ا فكّشلا ناك َملاءامشالا نم ءاوهألا ل ضع 00 ؛اامرومألاّتان فو عقوكأ

 الو ةنسسالو باج ف افورعم نك, لام ىهو فلاب هدم ا 22و ا ابإ !ثيدي ساق و

 #ث صرع هل مد جك هو

 لمق 1 ناك ةدحاو: أس االا هع 0 نه هلك رق توصف عاجا

 0 1 مو 0

 لكودعدب هند ملك سو يلع قا لص نا لقد ميموري

 تداخل ادد ىواو م ميديكال دااثب د. ىفو هلال طوع

 لعاسفلا ىبعاهكفولاداارسسكم ىورب 2 دا و ةداضللل وعم ال ردا 00

 هنم صدقي ن أن بو« ف لاحو هه“ هوا ارا ًاوهاوآواسناجرمدنن ة لوعفملاو

 ة)ةمو ءءو 0-8

 ةعدبلاىذ دراذا هناك هيلعريصل او هءاض رلاهيفماونالا ىعمنوكيو هس عدتبملا صضالاوق همتفلابو
 م

 < 9 © نس "2 1

 ةمرلاود لاق اديدجار يت ُتدحو ىأ اري ت د دحساو هاوا د ةْفهيلعاهرك . لواهلعافّرقأو

 بر هبارط أ نم بلقل |عجازمأ 2 مياهنا وع راكفلتلا

 هنادشاو هلوأب ىادتث ادحو هنان دم مالاذَأو ةيانسفىأ اذكره أن ان دى كلذناكو

 9ةهص 0 يع

 ناخب لوس اهتش وةبعكلا تدرك ول ذحالولا نعمت اىضذرةدشل نت .د_-قو

0 

 ”|دييع ةهيدارملاو م دوا ا 2 ٌتدحير لس هدوهو هت ًارسكلائثلا

 5< 95و سض

 بك بسلا مهبذاقن داك م لهنأومالسال |ىفلوخدلاوهسنمجورشلاو

 ةص عجبوشو مهن 5 ارك ىئيدجالاجر ىطع عال نينح يحق و نالييماورشانعز

 م 5

 نعةياثك نس اهئ انور اغلا 0 ,دحسانأ 1 ندوه اهئمو لعاف قيمي ل -عفوهوتي لوس

 بابشلا



227 

 م (ثثح)  ءاثلافرح « ءالالصف

 د 0 مث يشحو باح عضوم

 هم امى م هع 9 هدد < م 59

 مقر راهعبتير *ف | اوصل انا انشد

 ا 0-2 همس مح 0

 سشارخو لاق امهكر رح ناريطلا فهيحانج ثدعرت اطلاو ىزايلانةعر لا ىفسرفلا هبش

 ضيقا طلاب حالاتك 2 ياهمو وقرا حمسردابي

 س 7 ه<ءو م وو9و

 وألاق امها دكلاباثاثحو 5 هنعمل اامو انو تقدام أ ]س اثحالو امدتقذامو

 3 ع و و 1 يدا هدأ جعلان ف دس

 و رع سس - م2 هس رع

 00 0 يتيطما مح ْتقاذامهقو .

 موس ىأ ثاني ىنيع تك امو رار موف لاشك لد .اقىأ ثاثح مونلاقيفديفصوردقو

 نع
 دّسنأو مونلا ثوم ثان ارييرلا اكو

 مو > ه0 مه

 ها :رطم ىلعالا 5 9 الواو تح تعام
2 

12 - 

 ُ هنا اومان اذاليجت ا اديك ان نيالا ندب زلافو
 مدل ال

 ناسا اهقرعيل نعت ىلامأ ةيوارلاق هيدا اه منوم اولا ا

 5و يور تامرإلا سس - و

 قلاع 65 2 ثحءاي وتلا 5
- 

 5و دم .عاال
 نطل قيقدي سبل ا بمال ادع نعفلا دبع رنج رلادلسعو ءديردنباهدبشنا

 و ىهث وهست

 ىل ارعالان انشنأ حك م كاذك و ني بويلرتعلبكت

 اًممحالا لقسالاَت لغو 2 00 1 كالعأتا

 هه

 ماج سلا او هيلع سولو د ا ءاتعمو ىأقعمهيفنالانهَتلغىَدَع

 9 مرم ة طفلا كا
 انءاسو لاق ىأ ارعال انما نءضعب + ضءبقزلدالث حر رو راغقاازيكناو ندا لمرلاو نيل

 < عاش وا سبح ا 0

 تا كا د امال لاو ضعيبهضعبال ىأ تحبو طور

 0-5 35 5 م

 لك ساو ذو ان سو راب 0 ا ناقثاو اصلا قدا

 ه رك ع 0 رك هرج © 2

 كاش ع درقو ديدسى ا كلميم وداحدخو حانت ثاصح برق و هيفةرتوال ىدلاريسل الد

 8. وو

 روقال ىأ هيفرت الاسطل ادعت ناك اذا ثاَحْفَح ماى ور وشق همق س دلرعد سدل عد رمس

 واكمل اة ىربدعبىربم“ ايس ح اذا ىأ دة ادا اود سرفو هيفا

 ا

 ماا هوكرتكأ ٠ وكرم عالا كلذا 2 -لاق هكر نيعلا فلما ا



1 0 0 0001 

 (ثنح) ءاثلافرح »ع ءادساو مسا لصف 1000

 ةم د د مه 5 و "5107 ل

 0 21 اهعاب نود 1 اهنكلو
2 

 )عو رذأا تازوعم 2 ؟اذادادخاى ُ خللا لاق ءاب برس لك امن اروع نما 0 > [ىور ن هلاك

 لاو ضرالا سوريا :ءلاوهو ةريعشلا لأ أن اواقمعضاناك- ءالواقتفاهنف عدنا
 فضي

 عمجربل هناو لص نا نال اش اًثْنِج ىممصالا ا اًقوذ ضرلا قناه ةرصتشلا قاس نمو» لب

 لوسدم و ّ . ّْ

 ْ ثوبي لجرلا توج( ثدجإلا هلصأ ريغ جرلا دين تلا لا ءالان با قدصث حملا
 ين م سمج

: 

 لحرو نابلا لس انرتسا ثوم م كلامىلأنعسَصعلاوأ ع زفلا هفضتسا امه

 9 ساس و ه2 ايا 95و هم

 ثوحلاثيللا ىلب ران نطبكوهل:لاقيو ا را دل لا وملاو وعلا
 5 همس 2 ياض و اكرو 59 دوو وهمس

 لاله ءار* وحوثوح أ تعنلاو ىللبحلان طن هناك َنططبلا ىلع أ ملفع

 1 ركاوءان واو شركلا * تداول

 هموت مويلانوبوسنسش ثوب مبتو عضوموأ جة نوحو "هله هملاءامل عانت لسا ىشىلءقو

 ه< س) وو 2غ مع سو

 00 نبر حلا, نصح م ا[ -

 | اولاقهتباورففءاجاذكعُةوحل و هيلعهللا ىلصبنلا باص[ بانل ثيد- 0 نيرحلاب

0 

 هقافلا 0 كل صلاو

 07 ناعااناذ لاو 0 اينما (ثدحإ) قه ( هامه 000
 هده 7259-1

 عواطماو هتحاو هدكاو ل نك املاععتسالا اودلءقو لاصأ اىُلاتالاَتَحلا

 8م ا ول ههدو6 7

 ادع لاّشو م اماني ح ومكر ليل !داوابقا لاق هسقت مسالا ىتشللاو ثّدحا كلذ لكن م

 ا صر - 50

 ا 01ه وه هو توصل اكاذكو لا سلا ىرهوط الا ٌثَدحافانالف

 1 ارش طبأت لوقا نملوقامأ ىجنبالاق
 م 01-0 59 9 ع 2

 تاطوتس ى ديف شح ماوا 03 همداوقاصحاو ةهح اع 17
 و

 ن :وبدادغبلا ادهىلا هذاغ اولاق ا ودركءاح ىطس ولاء ٠ نملدأف وتحد ارآ هنأ

 كلدوامتمب ,راةزاعف ةرداغافو رشا ىقلديلا لص نأ هلعلا لاقفهداسف 7 ىللعانأت لأ .ولاق

 تنادتامتكل ٍذري-غوذونل اول اوةزمهلاو ءاهلاوءاثل اولا ذل اوءاطن اوءاتل اوءاطل اولادلاوحت
 بوم

 حو 1 وءاثلانمةديعمفءاملاامأو هحراخم
 همم وذ نك هدمه 0

 نو كبالأ نيكل ماع لعن الرا رحاعرم مى اثيئح وو ىءعدتص ونش

 1 وم _ 2 وى هوم د م

 ىةشثحة أ ىماو ثاث> موتو هد هسفنال ”كءرخأ عبرات نَح ل جدد

1 



 1 ل ا وال يالا سل و لاو يوب د وع 7” ديلا ولا ا ا ا ل اع ار ع ا ا افتار 32

 ا (ثنج) ١ ءاثلافرح ب مجلال سف
 ١.١ ته 4007752188315ق6ا ت1 1771 ئةم ةنادشنالو 2 5 ااا

 1 5و ه-< سا م 29و | عسر هم 4ك وه« .

 اهرا راَرع 2 03 ىرثلا ةببطنز + انةضوراق

 اهرانثّدلار ارهئابتدقوأدكو 1 اراط َتئحاذا هيف نمَسيطأ

 و سس و و ريع © ع

 بيرم رفصأر نتا ناْتجتاَصرَ و ةدعاسنب سق ثيدح فو تاع

 تجار ععبو تاحطالك عبار اهرام تأ درك و برعل ا هنسط مبدا رلا
 ودمه

 قو , ركااثَدَملا (ثدح ) 00 مضيت حاتسرَعَشو مخ ىأ

 فو ُتادأعجلاو ربقفىأ اهران اهنا علت تدل ههجودللاءّتك لع شي دح
 اوعجأدق ملال ءاغلا٠ نملد.ءاذلاف قدح اولاك دقو مهتوبق م كأم ممادجأ مهوب ثيدحلا

 لدم هلت لاك عضم و : الوم موثادجأ لع عساف
 ه-

 0 كه الع ان ق رع قاع فدع 8

 8 و ا

 ةيشأ 0 ل انا 3 هدمسزا

 اءادما تلات 0 و ثيدح رتلاث دبا ا ىرش ا و ا

 قر | هللاقو فورعم كما ن"برضدبد شنابر (ثح) َ ”دحدختاثدتحاو

 اولكأت الراع ءفكؤزرو دوملا 0 < :ئىثوهامناس باللاقن ىلا نعل شس سابع انا كو
 س صم و

 ىؤرو ىهامرإملا لقت الاوش ركازولصاارضتلا لاه شرخ ند لاه يسال |] ١

 د وسلا ن*ءعونوهوهثعى خس ثاك هنأ هب :اورفو ا هزدبا لك ؟تابأدنأم السلا هيلع ىلعن 9

5 
 | 00 2 6 يذلا لصأ ا ا(تنجإل ٠ ىهامزاملا ةسرافلاب هلل اهو تاما

 لقوا نتا ناو اب عت ل نمت الفلاش دود
0 

 لاف فيس ااىثحلاو الا فذ ىلا عباد دادكلا

 لقايَصا م دقت 03 اهعاس .نوكي قوساهنكلو

 ديد ادوجأن مشل فرسكلا 0 ا 3 ردلاوأ ف ويسسلا ب ىنعيىرهوللالاوو

 ذل 2 رعلا تعع« لاف فخم

 9 5, معد

 لدورك ا اذا ابرج لك اهتاروعن 4ع م

 َِء 4 5 و ق هو

 : ١ قلاو لا ةوءابر هلاةراكأم أ هثيعب فرسلا ىثنملا لاق

 ٍلفانملادابملاب فاست ضد 03 اهعاسنوكب قاوسأبثسباو

 - م سم

 (ىنا' برعلاناسأ - ه6)



 ملا عمشلا فلا, ثحلاهلوق

 قره وبفلا حي ريصتد عا

 ىضتتقم ىلع لوءيالف ما
 مذلايهن[س ومال اةراسع
 ةرهلا ف الغ ثحلاو هلوقو

 قئنارعغافاذتا ميلا مضد

 ةرفلاف الغ سومافلا
 نإسالاف ىذلاو ةئلثلا
 ةيقوفلاة انثلاةرقلا مكحناك

 رى ها

 ل ل ا ا

 (ثدح) ءاثلافرح « ميل الصف قف

 لس كلارا ملف ةديدح كانوا ىر هوما ىوتلان مس نر للا غافي اغا

 ووص "27

 ثلا :لالرم قملا . طقسامثثلساو ثنا ب ثجام انجن ا وتحل هديسنبا

 ْن الهمس لاَع : الل ءقو همقلاعي اغ دعك الفاف اامأنامتاوأ ادعاق نوك؛ نا الات

 دو سل ل ءاذهولاك نشا باطملا بأ نع ديدن ةأاكحت انكي ثروأ حرس ىلءنوكد

 كارعالانبادشنأ تح عجل 1006 ارلاحرط ىلعةريخالا تانيا تنساه هو هرغن ره

 679 ا هر هس او

 0 ا وكي تارو دنحلا د ثاثحألاة قلم صصأف 03

8 

 00 ياش طرا نم معفار ااموهل قو مال حل لا

 لاق ةريغصلاةكألا

 راب وجني قالا ىلع دع ةرط ليلو تح ىلع وأو

 اذاراتسمملاٌثَجيبارعالانبا اهتسْخأ را اهخارف مابلع ناك انوهو لفلان رن تاو

 للا هلابح ميراندا

 اهتويوا هس ىف لولا ىدإ 3 هيْعَصَو ىت>بابسآلاح ربا

 الح عضوم ىلا لبحلا ىلعأن 2 1 ىلا ىهو بايسالا هبا املي ل در اتم سنس

 ُفالَْتُخاو امنادنأو لكلا ةكحأ نمو نمل طلاق لكره لقب و م

 ثؤمعومهنانج م ايزجرةجقاكلا فا ارعالازبان 2ع هسمداوكا تي ةرمْلا

 5-5 ارك ىنءاس ىذلا كن ا اذاق ى 1 0 دلو قاو عِفاذا ثوم

7 
01 

 ضرالا ّق ىوفند ةيقيسا الع هلوق نكات لق اقءانعمليقو تقسو همت عرفى هم

 ا 922-98 ب مو

 راو رثكر عملا امو مدقت :دقوءأنم 57 اناكملعف- تدارأ رخل لاو

 تاجا نحونأ !لاك نفع لو دفلك م اذا ببر لستات اجب او ٌتحانجو

 م دم *عع

 هلكأ اممم رلاقسط را ما ارو ركشل ارارحأن م

. - 
. 

 رعاشلال اق يمد اللا

 ا هللاقيالليق و اعسطصم .وأاثكشم + مضثناسنالا نس ليقو امتانوأ ادعافناسنالا صم

 1 تلو هدّسجىأ ا نع ٌضرالا فا مهالا س :[|ثددح قو عبسي اذهيعنوكي

 ا رك ذيل دهلا هب وحن ةدعاسلاهو لك رماد متاماموشو هن راو هِيَ

 كمر لاا ةءاجلوكاو ناَحدلاءانألاو مالبايلعن ديك مروي ةوقو نعل



 ءا 0 (ثلح) 0 « ميل الصف

 قالا

 دى هو 0 اه وع هم وس 56-

 شل مبرضنا' ًااهريغ تاج تحلل 5 لاةد : ىتلال# لةثثأحلاثيللا 1 ا
 هدى ءوع د

 ديزولأ يبارعالا نب انعالقئم بم ثا لمح ريعبلاشاحو 55 دج قي ا

 عد و هد - ٠ ما و تهوي مع 5 ذمه

 ىأ ثوبتوهف عرفا ذات ثحدقو عزفانأ اجتسجو المار قوم هتشموهؤا“ ًاحربجلا تأ ا

 يه و ها

 ارق هنمْتْنن لا السلا يلعبه أر هن وعيها لم ا !ثىدح ىفو روعدم ا

 دشنأو رامخألا لماذ ا تا لا ٌتْفْحَو ترعدك أ هنن ًارناح

 0 ع

92 

 تاجا
0 

 سقت ورم لاك عضوم كَ 5 مهتتسناهلا

 وس. ك5 9 ل

 لو عَرصن الذلاَتأماو قانا تاثن ا لكرو #2 تاياهطللا

 بقول دعب ىاعتلا ىلاعُ 35 ةيشع قاودن لك

 نوكينأاما 5000 هيغل اوحتاننلا باك ىفد ا هطيضو
 و هو 35 همر هدو ةهء.72

 هتقينللا وةأر ال 00 تنبح كورا رحلانذب وق او ل كاذيلصأ ْ

 لا 2000 عطَقلاَت ا (تلسل ل ورب لمالك ف سلال ريالا ٠
 م5 ىو ةهوسدحو

 ثحاف هتثئتح ب او لامني ككاو هلوصأ نم هردصشلا عازتن (ليقو هلضأ نم

 تا مود ته

 قو ضرالا قلص !هلببلت هةر صو ثح 10 اوامد هم هثحهد سنا

 هم جيفرشا# ةنماهلام ضرالا قون م بدلا ةرصشلا فرب زعلا لي زغستلا

 ا ا ضرالا قوق نم ٌتاصْوَتسا ىأ حاجزلا لاك دعما

 ىرئاف لس ,وهملع هلل ١ ىلص ىننلل ل حر لاق 5 7 ,رهىلأثد دد قو عاتق هتسساو علك و اهلك
 8ءود هلا او 89 1 ١ هةعرو م 6

 ثعحماو تعطقتئتجا ن :رملا نم ىىهلب لاقذ ضرالا قوف نمتئتحا ىتااةرعشلا لا :ًامكلا هذه

 ىقصتاوألاق و عطق ىأ ف يذلا نمت تح اهن اككلذب دشنت الع ضورسعلا نم برسَص
2-7 

 ىجعدالا سمت وعن *بييلانامتب قوفيش وعي اة الص تدان كالت

 ةثرثكاورعولأ ليسُقلاوءارهلاو ىدولاو ثنا هفدتأ نم هئشاون عقيم أ لال اغص

 م و

 طقاست :امةئيشخلا باطما اونأ اج وللا هور تاج واقل ارغف هاون تناك ىلا للا

 مال ىحةنينجُ الو "يل سفأ ام ثلحاو لمسفلا فلا نمت او ىرهومجا لالا لو أن م

 لاق ةششحدل دعاوبمأ نمل كلاي نم مكدباملوأتدثساوهديسسنبا هلك ى همم

 وه وول سس )هوس ”ةهدعع

 اهلعح راهديشجى وتس دو 3 اهلعي نع ب هذبال توسقا

 نك ةفشحوب أ لاكو لقلا نمد_لاهتلاناملعطاو ءامسلاءام وك ااملضلانملعلا



 انين” انوا ب ا اس اى ول د سريا ند يبست

 (ثاح) ءاثل'ف رح + ماوءاثلا لصق ا

 ىضقأو مكتريغبلوقأن أ ف فاغألاق اه لوقتالفأ لاق نتنث اوان الث فاخأ ىلا لاف هلْرَع 2

 لئلا رع ناتنمالاو كر العلا ٍلامَدَحْوِِنأو ىذر 1 و رسال أول عربغ

 لالناو هعيضين أف افن هيلع ا نم نلو الانيا نالاس لقي ملاناو اهرك دولا

 1 ” ل ل هدر ٍِظ ًاوتلاثلااهدلوةقاسنلا تلو بادرت تاتو وَلا نمّسالتلا

 م م داع

 درطي فورعمءازتبالا ن ءثيلتلاو تلاد ثأت 5 لاقنال الو ُتلْئمىهفستلأ ادقوى لك

 ديرو ًاهقرعت لو ثلا | ىع عت ملل ا ىمدالا ثالث ًااهعجو روس اهذهفممضع ده عاد

 2 01 همم. ل ل 0
 عاقبإ ا راجف ىرلاو برق ناك اماذاثيلثلا فو نزعشدشنأو

 4 مو 0 سوس هس هو دع دس يا مدوم رم ىو

 ل موس لاى هولا توام ب راد : لدم ثم ىثمو دحومد_وموثاثمثلثمولاف

شم ثيل تلفها ءابتدازءاثلاتظفاداف
و فيصلو سدو سي دسو عيسو نيب ل

 : اد أ

 ُثولتلاو رشعلاىلار وآل عبس كانك لا 1 ال ريتا مهنتو امل واخ :
 وو 0 200 وو 5” ذو » و<- 5و وو

 ىاروهو داثلك ٌدخاام لو بملاوهئلثدخاام ثرلثملا ]ل بقو لو نم ثوأ ثم لكو هئائدخ ام

ملاو حرسلاوزرلا فضول
ّس مناي بهذىذلار ثلا يثوا

 1 ثالثلاو هئازجأة

 قر سول هو هسه 327 22و عع

 ةنطرارس لاتلتودانلث لك ١ 1 كلة مركلاتلتأو عدرلا 7 نمعانر رلاك ث اعلان 3

 |ءارفلا باعتلا بنعةرصثنائَتلاو هريزإ ا! فوهكلذكو هل“ ليكلا يا "ع

 ال 8 -- و و و هدد 1

 لاش و *4 ُثوُْماهواس ؟ ةعردم د كشلاو رعشو رب ووفوصن مح وسم ةمءاس 5

 لاق نال وعل نيني

3 
 همو - ”ورع

 نسانسلا لا اهالئوذ ولا ى تح تريصدو

 رسكل تاو رهو 0 0 ل يا
- 22 

 55 ل لمرات وةياددشلا ميل زدنا ل را

 مظعداو تدل دقو عضوم م 1 هادو ب ا ظااق
 1 ا ا

 ىشعألا لاق روعشسم

 قالسالا| لالا هك ن نم فصاونلا كرت وذخك

 ١ 00 هك د 1

 السمات نأبوةعيوتو وفك تودي (ثف)

10 
 هنآحاو لمعت“ ئثلجسوأ مام ةلادخعَلامأ بل جرلا َتنَج (ناج) ٌِه 4( ملا لصف

 لخلا



 ظ4 (ثلث) ءاثلافرح « ءاثلالصق

 وعمد سس بو

 نمثلتملاو اضيأ لذ هلا تمد_كنأو سيفئث اهنالْغ ا دأب اصأ اذا اذا كلا

 م

 ري فكر الئاهتمرصانا - ضو :؟كلذكوماثلت بهذ تحيط ىذلا بارما

 7 2ع ه2 - مانت ه ميا د 0

 هتقان عجل يق عج اهفالُخأ ايمنافا يفلت 03و يصدان ا :

 - و 3 -- ص

 ٍفالخأ هن الئاهل ةئلشم ةقانو ثول ىهفاهنم الخل هئالث ياذا ةانلاس دهتلا كو

 ثوحَلاَ ةململا معك مو #* فعول يقل عفن رعاشلالاق |

 مس هع

 اذان ارعالان ا دولح هنالث نم ن ةةدا ع ديول ىرهوملا ةمدا هال نص ةواتمتك ا ٠

 ينال 0 الكل ا تا ا تر اًواحو وأى هفتم [ةهنالث ةقانلا تأ 2

 ْ دكناو ينارعالا نبا نعتةثالثلامشلا

 اهلاقماس رئالإثآيقالو *« َقئلاوةثالثلاالات لحاف

 هرمسفي ' اوفاقلام ديت او ركاذكوة نك الثهنأب هرسسف وكر * الك اءاغلا مضبهد لأ اذكه

 ترن .نةوهو لبق ميقسنىأ شاني ىلا اناندرسسفو اه: تاكو هان نلعث لاقو

 ميلا مكل باطاماو كن انىلاعت هلوقىفحاجزلا لاقو قيدعاتع ل ضلوشتال

 نات 01و ورمي ل هنأالا* الا“ ال“ "ونيل | نيل اهانعم عا ر 0

 ىرهوحلا ثينأت . نعّلد -ءهنأ ةيناثث و ثالث ثالثو ن نش "نينا . نعلودءمهنأامهادحا

 2 خد اا 2 لا

 كيال ةذص هوه 9 ا سا ال سر | ولد علل ف فو رصمرغتلتموث النو

 لوقاذهو هيفص 00 07 6 لوقت
 مث م

 نيس 1 ظعل) نعل دهن ىعملاو اهذللا هيف دعا ركَمل فرصا هنا هريس غلاقو هن وماتس ظ

 ننث انين ٌ ملا قدم 0 هلا تءاستلقاذانينثانينثا عم ىلا نين اقعم نكاد ظفاىلا

 0 و دى هس -#< هب مد
 ثساثو ةوقطماخا ؟تلَمفه ةفرصدن ”رعصتافددعلال ودفع ميج كذكو نيح .و د لا اؤاحىأ

 1 0 معا

 نطراخسنلا مرض ال هاللون أ ةلذكو دلو فرمصتس .املاثمدلا حرفي لهنا عوو

 هود يمي ةهمث ء

 قيما: رشا نكل ثيدخلا قو تستوي الساا.بضتلا قواد قتال 0

 بلا تافورصموب اواو قم ىلا 2 فلاش كاعتا هّللا| اموت

 3 - هنأ تبعك ثند ىو ايما 00 ا 0

 نيا يالا جو تيفو الاقوال هاو هسغ نال
 ظ

 مم سس تس يس وجوههم.



 (ثلث) ءائلافرح 23 ءاثلا لصق عكر

1 
 وه لو لوقت ويدل َ ذماَبْغشد التان ىهتلقرك ذمهيفناك اذافث الث ا ُه ب الث ظ

 5 ضرأو 0 الث ا 0 ىعل 0 لا

 ةوس ير *ة

 559 اوما (ملاالاد لا ا 0 0

 ولتلاوءانث أ ةئالث لعءاشالا نمناك امُسْنَلاثمللا. ةثالثتاكراوذى ات لَممْء و: ىرهوملا
1 5 3 ِ- 02 

 لرالاف ناهرلاىفّليشت تن اذاورّدْس 0 ال لعل :ةاملابخان 1
 م0٠ سو 5 و 20 4 د ه

 | اصرف تسكر دس سنو عد نيوتن كلذدعيم للا فانا باسل
. 

 - و ملوديلعهقلا ص قا لورق تس مالسلا هيلع بلاط يأ بى لعلافو سم عبر

 8 و م 5 -

 نمل قد ا اود_.يعوألاق هللاءانام ةئتفانيط طرخو رع نئوركحجب وأ

 ىوسامو كك | ارمئاعلاو ىلا مسا ىفاشلاناف رشاعلاوانلاالابهنمئشلاعساهلعب وتو

 نمقسسلاماسعسأ ىراسنالا نبالاقو عسأتلاىلا 3 ”الذكو عبارلاوتلاثلا لاقيامنا كيد

 0 9 و هوأ رم اسو مم 0 سا مو 2

 تدك اوريطالاوفطاعلاو حار او لّسوملاو ىظحلا ويلاتلاو ىلملاو ىلا وىل رجا لاسحلا

 ىردأ الذلاق خا ىلاادغ ةووعرابالانبامر ك؟ ددقوةق:نع اهدظخسألو روصنمو لاق
 ع 1

 هيالعإ اىلابوسنمتالتلاو اي 0 ادع رأفت يسنأ تيا الم ًةقئلاهلشنحأ
 م د

 ومص رو د و« ص

 كابو البو عرذأ ال 0 ا "قالت! ذهلا سايقريغ ىلع

 فورحلاو ال >رراص سجس فاذا هالو ءادملا قالو ى ماج مالغلاقي مالغلا كلذكو

 ران ىوكت نأ كلذ و اف ا رات ةقانونف ةرحأ هنالث اهيفعقجاىتلاةش اللا

 ةمهادلا ىل هوىفامأالا ةئلاش دا ءامو لاق 0 ىن ارعالانب | نعهذهاهلاعتونؤكم و عطني تح

 5 1 ه6 ا

 لمحلان ؟رلعجةئلاثلادح لو هردقل نس جوانا لجزانأاهلصأو ميظملا رجالا رتيلملا

 ردقلاااهيلع بصنع نانرصَص هيلا عَمحت لبْغان : هدانا دبل قا لاول اثو نيستا هلا

 ع 4 9

 ىنعي كارعالانبا نع كلذ نمرثك أنوكي وت ياحافا حادقأ الثا لمىلا قولا نمشواتلاو

 فالح هثالثن مسلك :واهذذا أنحف م ا اًةقانلللاةدو هن الث نم 0 اءلكلان وكم" ال

 7 قئولاد كناواضب أكو
 ثول اهبلامالَمص علان لوك ادبملالوفالأ

 نبالاكو فال ا/ثالئاهل لا ثوُلََلاو فال أ ةعيرأاهل تل ادع يبارعالا نااقو

 تكحلا



 0 در دع و ومع مادا فسر ديا حل 1 ل ا ا م وين او زا احا ثا

 5 (ثلث) ءاثلافرح ه« ءاثلال هذ

 10 -_ ع ٠ 0 هن - . 7 عا

 الفهفاهلامم !ىهانتنالونارقلارارساهذهف هللاالاهلاالكلوق لمصفت: هلو د١ هللاوه

 و , 2 ع 9م 9 3 0 5<

 ىلع ن كلو هئالثلا فءعضت ىلع سالددعلانمنونالثلاو ثالث ىفالوزتسهالو ةره ردة
 مسدس #ةوس

 4 وس كل لع كوملد نك اون 0 لعت ١ نيئالث ال--رتءعاداكلذإ و ةرمسعل |فيعسكت

 لك نيت الثاوزاص وتل اون ال ماتت ثرسأ مهل قت رمشسع و ةعس) :اوناك اولادو ش

 ءانثؤل او دان الانفي رضتك اهاغفأش ربطت ةنابل!قكادرتملا يس دانكوتناللا ظفا ىلع كلذ

 نعىحو ناَردلاكلذَلمفاك هيدر انبلا اذهدل محل ولالا هس ناكميالان :
 0 و 9

 حرتاهجرتكم نيناماا# ا ترلاونأ ناكو ثنافا فاما آلّثلا تضم سلعت
 ىارعالان بان ع باعت ىحو نلف 4 رمل ةريخالا ىحشلانأو تاون الث عجل وددعلا ش

 ىتلاءاهلاتلعحا هس العا لءامالثلا دتيذهتلا هدد وان الذل موصي نمىأ ايوان'الثن كتال

 اديك و دما, تلعءام-الاهذهفَدعبرألا نم'اعبرألا كل ذكو نيلاخلا نيبافرفةدمددعلا ىف تناك ظ

 ءارصَشلا كلذكو مسالا مازلإ تنل ااوُمّرْلأث يح ءابسصقو ةيصقومانسح وانما ارافاكسسالا
 وهوك :رتنبالاق ىلارعالا ني اهد كنا رعاشلال اوقو ”لعفنز روكلذلك 5 7 وءافر طلاوأ]

 يدم <

 دو < هم و 0 9 ه<د

 لتقلا كرب ىسداس نكي 5 سماع كي تاوعب أ 2

 هدعبواثلا/اولّمقَت ىأ اولد ءاوقيدارأ

 0 ا سان ناو ا

 لاقيو اديأمكلعذي 0 ا يا "رص ةعنرأ حرصنا وةعنرأان مالا

 ءارغلا لاك ةثالث ثلامثهلثانا اولاكنيذلارفكد ةلزرزعلا لي زغتلا فو فاضمةئالثكلا' ثالف ظ

 ن وكيل نينا نال وةكاذكو لولا سنس ااق نيوذلا :وصالوافاشمالا توكيل

 نوكمأل هنأ تال ال_”نمد_>-اووننثانمدحاوتلقكن اكمسالا هذ.هىفةنالافاضدالا ظ

 نيونتلاوةفاضالاب نيثثاٌث لام لاقي نأز اج نينثا ثلا“ تن[ تلقولو هسفنلالاهتالو هسنلا نا

 ءارغلا لاكو عفاولعف منال ذا ةئالث ميال ارتا ةكرشلا نتالاللا
 و هم

 1 عمو معمقة رمش ع د>| ا اوناكو هنو راتخكن 0 وعلاناك اع اذ_هولاف امه نمل ”ااواك

 ل هم 5 )و ء

 ثلاث وهلوةتتيكساانا ننشعلا لازم ةءعىانداهفاده نه اونيينثاوهيلن مدحأف



 (ثلث) ءاثلاورح 5 ءاذلا لصف 5

 درت كنالءام»الابهذمىهنالربسغال ةفاضالافاتفتا اذا ةعبرأ سفن مهلك ىأ عوتولا انعم

 اذ_هلوةةوافاضمالان روك الاماذ_هو هبال اضع وةنالئلادح اوهتدرأامناو لعفلا ىوعم

 012 تاثوه كلذكو هس ةنالئامهو ص ىأن لا تتاح نعم ناتو نما ثلا

 ةثالثلاٌتفذفر شع ثالث لام ٌتدرأ لاق عفرنف رشعةعشتىلا بصنلاو عفرلابرسَمَعَتلاَو

 ارانب طتس الفرع هنالث تل تدر أ لاه صن نمو . ةنارعا ىلء ثلا تك و

 ني رسشعلا ىلاَرسءىناثلاوسَدَع ىداحلا اذ_هلوقتو افوذحمأيئانههنأ لعب لوالااهبارعأ

 امهيفءاهلالخدتنب رشعلاىلاكل ذكوةريشع ةيدا,س اءذهثوملا فو .هانركذاملهلكح وفم

 ةرسشعلا توا اذاف مهلك لثمهل_ءع ثالثلا تاكرم اب رغيوهرغ و نس رأون هتالث سن
- 

 5 مسه 5

 نعترمشعىد->ا شق ًاءاسنللو ههرشع ةعستو مهرشعدح ا ىنو أ لوقت بصنلاالا نكمل
 سم دمر م سر

 1 .ه ,5 3 م 2 ىإ © دع دع ومص

 ىعملاو ننتاثلانوننثاثلان اذهان اىرهوجلالوقهتتاه-جرىربننالاق نهتم ءىاعو

 ٌتَآَتدباوصو هونت اَتلتهلوقكلذكو عفرلاهنينثا ثلاث باوصلاو مهورم ءةعستىلا اهدتفو
 5 422 سم او : 0 00

 الا لرتانلا» فسح الا .طلغ نب رسنلا دعو فويتوزم ةفوكلا لهأو
 و 05 3 2 52 0 عم 9 8.

 ىلا الن ارحهلابتنأو #2 ىلاثلا ادهونامو رم دق د ىلاويباعرزا كي دقي

 00 يل ام مر ا هي يا ا و تل 6

 ثددحلاق و مينتنوالبوعبراوهعدج نو اثوثالثوةقح نوالثوث الث ىأأن الثادمعلا

 1 2 وو 8 0 ا هضم | 0 8 :

 نارقلانالن ارقلا ث لد لدعتاهلعحن ارهل را لدعتلا ماد ىف ىدإ و دحاهللاودلق

 هناوص ةقرعم هو أ هبسد ل ولح وزعهنلا تاذةفرعمىلا داشرالا ىهو ماسقأ هنالئزو احن الزب وعل ١
0 3 

 هسهو 0 و 3 7 0 مكزص] 0 «شةءيزوع

 ىوهتنمنال نارقلا ثان ل_سوهيلعهللا ىل_طهننالوسراندم_سامنراو سيدقتلاودو هيالثلا

 و 5 8 1 عمور ىو ا. ع 6

 هلوقهشعلدو هبسوهعون نموه نمهنهالصاح نوكمالرومأ هن الث فا د>اونوكب نأ سد دمنا

 ناوهتحردفنوكمالو داوبإلو هلوقهيلعلدو همسشو ةريظنود نم الصاحو»نوكءالو دل

 لقهلوة كلد ع. عم و دح ا اوفك هلنكيلو هلوقهشعلدو هلئموه نماعرفالو هلالصأ نكي

 وه

 هما هم , 3 2 : 2 ع : 2

 ءاعلا مضد رشع ثلانو سعت لان اذ_هاضنأ هلوق و هس هن الث امهريضص ى 1 نث اثلتاذه
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 || ثّوملا كا ذكو لاح لك ىلعتويصنيفةرشعلاىلا م ّمعدرأو مهن الث فون نولوقيزاخل لهأو اعبج

 ه و : 20 و ع 8. عامل

 اا همشةيدك دلل اقو بنلعت نع هنالد اوراصموقلا ثان و ءاثلا نمءاملا لد.أف ثلاثلادار [ هنأف

 ماسقالاهله دح | ىلع صالخالاهر روس تلة هاا و ةدامعق هئدس ودل اعف ةفرعم وأ هياعسأو

 اك ا يلا م ا تان" رض ادا 53 اهلي 1

 آ
' 
 ١

 نيرا: يل



 عم. 0 (تلث) ءاثلافرح هن ءاثلاو ءالالصف

 ”-#:م # صو

 لح ارو وثابّتساوٌتانأ ًاوتانو و ه وو ءاحش َُ لا فأد_:ءامريشتستت يدَدسَت ىنعمو

 (( ثيشب سال تقف ]| ىلع ى مم ثان ثاح وأن ارثهيف 1 ّوهمفرشح اذ امد ناكملا ٌتانو

 هلخا 01 ا "ل ف 0 5 5

 ليعيةنزوثشيلاروصنموألاقرحلا كمن مبرمضثيشبلا ىنارعالا نبا ىابرلا ف بيذبتلا
 . ليخدمأوهي رعأى ردأال !ولاك ث ينم اريغ ْ

 دلو دع وسو ءر

 ا يل 0 ام لكي ة2ورافطالا صقو ا زا ثغن )ل اهقوفةانثملاءاتلا لصف 1
 مودا قام زعل اليزختلا قو لالالالا مارحال اع 3 اكو رحل ىلع مرح

 سس 5و # رده

 اسامعن ان ءقىورو رم دعتلا 9 نالت غل لهأ فريال حاجزلا لاق مهروذاوثوياوأ ْ ظ

 'ءارفلالاقو 8 ةرلاو مع ذلاو ابالاوبراشلاو ةسيعلا نمثل و ريصقتلاو قاَدا2ُ قتلا لاك
 ىم 8 هيج

 ىرهوملا ههأم .ثأو رافطالا امو سأرلا ىلَحو مغلاورقبلانماهرب-غو ند باركت يا

 رة وراها ىروةناعلاو سأ راولع ربراشلاورافأال ا صقو 4 نمناك امل سانملافُتّقَتلا
 1 8 هس 35 , 7 3 ه9 ه 5 1 2 عا ه2

 هلع م ع هوش وثقفعل اركي اثد دقو هيرب 02 0 وةددسع 2و آلاف كلدمانش | وتديلا

 ثعشل اب اهداوهلمقو هناعلا قلحو طالاف تت :ورافطالاو براشلا صك لح اذا ميسا م را م نا 1 عا : ىلا هع سافل ٠

 5 هرداظ< عد ه م 2 ى و 33 سصاصءإا ١١ سلع

 1 وهْنَسِطل ىأهناكمءامدلاٌت دقة تر دلل ا فو ثفتلج رلاو اًةلطم مسولاونردلاو
 هه ه تدم دي م

 1 5 لحرو ا 5

 هع يالا ل امد 9 سو صد

 - -ءاضقلاف مهد ناوي لارعالانبالاو 0 قلتم :

 ةيرلخ ودام هرلا ثودلا(( 3ك دو )خابسلا لمحت تيل 1 (تانإل ف فيطتّتلاو قالا نم
 موق » <

 ا كنب م 2و هو

 كدلك 3 ا 0 3 ا هلا هو را

 9 وج و مند

 ينس نالايدل رتل رشمال انكر ثا د و

 مهتعنر نيت الئوةعسا وناكو نيئالثماقمهبترع ماكأ مهني رسع وةعستاولاك لوقت ونيعلا

 كلذك اوكرأف هئالث اواكو بالم اوراصموقلاَتَلتَأَو هناملا ىلا كلذك ةعررالاوةثالثلا طفال ثم

 تش نافاغاتخ ا نافتّوْس الو م ا 0 ةرشعلا ىلا
 نبي «نيو 5-15 0 4 .٠ 9 ٠ .٠ و .٠ 7

 .٠ ُك .٠ *» . 2 : ٠ »>

 ) يس - 64)



 نيسشرقلا ضن لاق هلوق
 ركب و اوه "رلمكتااىفلاق

 رولا نجرلا د معنا

 ةحلاصهنأ رعاىفةمرك نا
 ردنا ةديبعىأ تب

 تببلادعبو

 نمسلقلا لع طخ تلا

 حصد

 امضمتعطتساافانهوّلار

 وشلا كا ىناعدذا كءبلتلق
 ايطملا ركن يداعلاو ق

 ىحعم مأ

 فلافل الاباودان”هلوق
 اوداشف ةءاورلا إم كتلا
 هل بقام ىلءفوطعمءاغاب

 وهو
 ' انئحوادراضراءاؤاخل

 انيعزاو بكرنليسلا لثك
 ىمينع» ها

 ءاثلافرح « ءابلالصف 00

 و ّ يا 7 ع 0 ه2 2م دس

 مو؛ثيألا 1 1 مسممعاجى تاجا وسانلا ءاثغبفل_تدو ساثلا

 هراس سقت :رمدقونيعلانثاسعد و عا !ىرهزإلالاق خرزلاو سوال ند تناك ةعقو مو ثا

 (ثغ:) ةراخبو لمروذناكمُتَدب الاو فدك دش ثاغن لاق ن ندو برعلا مانأريغاشمنموهو

 صس حام

 كاف تينثياَتلا (ثاب) هطلت ا ذريغو هماعطو همر دود ها ثتاعد

 ضن تنده مع

 اصاوط انااا نع نم 7-0 اننإمةعاساّتبل ل : ناعر

 نيشر لا ضعن كاع ضرما الملا (ثكلب)

 انوه ىو سدعلاواعار ع د اقلاثكال هلأ نفاع

 ةثيملاو 2 ثراىأ ةشما نالفو ٌتهاسومبلاتمسدقو ءامقالا' يلا شلات 0

 لاف ةنشلاامو تف سا ينالوا ءالانءالاق ضبان

 سس 99و 9 ضصوو5د ةم يع

 0 00 اس اةبج ةالط رو ةاعاسملاو ةعفايملا ىو هس طراعملا
 مو سول 9 ب

 قراشلادع لاق دوصنماب لسنة وهو أس مسألة ىرهوما هعم ربا

 01 ةم# 2 م
 اًنمهح زا ان 34 نراقب ىلا ىزجلادبعنبا

 وك 0 3و 5و وصمس

 نسحورشلاوهو ثلا سل كفا ىأ اله أاو: بأ كي دللاقو قلنا الملاو

 ناف ةمُسحولا رش ةئلأهمملاو قلما

 وه هم مس باق موع ه2

 روهاس فوج نمَتَجَرح شو 2 يرق ىلا اماسي

 راسو ىمثلا 2 (ثد) لع ن .هيفدخ أ اهفت 35ه ءرسلا نكسب (ثك؟ )

 "هود م«نرص 7 )<

 هرك ذنسوادارتمدفطاّدو مفر 3 تاكل تاون محالاذو همك هئانأواو ثوم

 و عسا ع

 اذا ا وهثومي هعاتم تان هقؤما ذاك ونوم باولو ةيواووهب* فلا

 «هةه - تو- 2 مد

 5 وأن وح مهكر و طضنأءامل ف و يشانلا نقم كيلا ىلع ى بم ثابثاح و هلام 001

 عه م او

 نبا ريثكلا( 0و نكح, لو نناك سلس نريتعأ توتو نمد ٍُ و

 نمو اص نأ ص قاف رو زوصتموتأ لاقد اوقرشتاذا ثاءشاسم 7 رزاق ىنارعالا

 نيب ارتلاَكا د اغيب راَنالهنب هندامرلناكه قركاذا هود دام راع رلا ثان

 لاف حارفتسالا ُةنايتسالاو رثبلا نمار ةئابتنالا حار اوبأ هجر هسا هئادتساو

 هددس نأ هاكتسو وهو ل اركدىملا دسعوت أ هاز ءونلذ ولا كملاوأ
 دبس
 ثيشسكاذامقلارصَمأ اقر نأ ةراعش .قدع

 رجم عبو

 يعمو

 2 سل ا ب تم وففتي ا اس 2211

1 "1 

000 
 2 ا يل ل و



1 « 
 لوس 31 11و اسر 1

 ا 01 ل , 01 2 0 وة ا ا يع رمل 1

 - » 011 0 ١ 1 ب مي“ 0 - 00

 ء«©  (ثشغ) ١ ءاثافرح « ءابارسن مخ
 لوز عوج

 ىلا ضاس وهو هتثغل ثغبأ ىعنو فورعمءاملاريط ند وهف ثعنالااماق ثيالاريغىددنع

 داس لارا يمينملا ب -اوهلاقب بطلا حراوجن سناب صفا دا

 ْ اهتهديصي الاموادر اًريشواهمئالأ ا مئاغبا وريطلا تاب هل نبا ريالا نمت رقُتَعنالاو

 قلاب ار طر لمع نهج كالا : اوسكلذ ىف ىثنالا ورك ذلا حفلا ةئاغتا مدس او !

 نوكنو ماتو ةما هلل ثم هعمف ةئاغبنالاوركذلل لاق ن مونالزغو لازم ل منان |
 ا تيارورعنب رفعجثي دحىفو لسكلا ذات ومضا تايد وسس ىثنالاو رت دلل ةماعلا

 اي فءاطءثيدح ىفو تاناجي رطل نسينا هناي لني ااا

 رثاطثباقبلاو ثاني 1 سما فصيةريسغملا ثيدس-ىفو مرح اهةاصاذاىأ ٌدميسطلا ٠

 نءىرهوما لوقىربنب الاه سرا يوْد غصن اربطلا*ىلةيغلا اتعب ل بقو ضيبأ
 نيسهج ونم طاغاذهلاق ناريطلا“ لسلام ودةربغلا ىلا تب راطك افلا تيك لا ا

 ثغبأ مهلوقليلدية فصْتشتأو ةماج مارت نايعجلا سنج مسا تاعي نأ امهدجأ إ مم سه

 هي ود مو 3ع

 اا رخو رجأ ثم هعجو ةرخا نييرج أ لوقناك ةسّغبلاند

 تاغبلان أى ناشثلاهجولاو عراج آو عرسأو طابأو من اولا ءامسالا لامس لوتس

 لاق دئاصريغو ادئاصنوكي دقو رب زا ناك اموهفريطلا ن مسالم ريطلا نم درصيالام

 عما

 < هع 8ةء وع

 ىلءسانلاهيدمصي ىذااوهو ضد ا 0 ع - أوىوح أو ثغ امد 7 ومما او لمه نرضنلا

 ادئاصئئهنمنوكمالىذلا ثاغبلا فالك دئاصريغوأ ادئاصناك امل نص تعبأ لعق نول لك

 سئونمعزولاع ةثاغتاهتدحاومَتَرلاثاغبلاديزوألاقو نانرغل وحلا دالوأ ثاغبلا ليقو

 قداوسلالةمريطُكاغُبلاو ا :وةئاغيةدحاولا مضل وزسكلاتاغبلاو ُتاغبلا#! لاقيه

 سايعلاه نان | ىلع عمت وئام الإ رثملا نمأيش ديال قشابلاكبيذهتلا فو دصتال

 5 والعم نا جالا رفاهرتكأ اريطلا ثاغب ساديه نبا

 انر رواح نمىأهانعملمقو هسحأ عفترب مثلا الث مبرمضي # رسمة سيانضرأ تاغبل نا« ثلا فو

 داضيىذلا ريطلاُثاغَبلاولاق تالا تكف انني ئرهزالا لا ايزع

 اهبفىتلا ىهوءاطقرلا لثمن أضلا نمءائْعملاو داصيألو دمصيىذلا رسُنلاكر بصل ىأرم شل

 : نءثيغأكرع سلا شعب اموال ماعطلا تيل و اهداوسنمرثك ااهضاس و ضاس وداوس
 9ع هم

 طال اءاثْغملاو 0 نايستيغللاوَتَعَبلاْنا« رعاشا لاق هعضوم فر وك ذموهو ىلع ١

 1 رمح دوس يوي ديصوجس سس بوس مسمر سس وج بسس و حسسبعمسو



000 
. 0 3 50000 

 1 اا ا ا ا 7

 (ثغي)  ءاثلافرح ه« ءابلارصف كك

 اهنراباهم سوم هدم مانع( ىلاعتهلوقك ل اسرال امهدحأ نسه-وىلءبرعلامالك

 هقنا نمءايحالااضرأ اهنلاو رات أى أَتعبنافريعبلا تدعي لوقت دعاتوأ لرانةران اثدنفاو

 يم ادم مآ 7

 ثعبلا موملم هرسشتىوملاثعبو م انيحأىأ مكتومدسعتن مكان انعم قادت دوقمتسو أ
 مءامدعم 2و د ضو. بسم 9 20-7

- 508 

2 92 4 
 ا

 ثاعبتلا رحل لب حاص د ثادلاةرثك ن ءاهردصأ

 را مع

 نارك دوىرهزالالاك اممماك ىف قصسا نند#©وىدفقاولا هرك ذةلهادلا جرم اواو

 هنال ثاعنم وب ةمأع ص هلل اهدالللا ناكلاس 0 و ثاعم . ونوإعق نعل آ1باك قاذه درعا
 ف ا م 58 7 : -

 ثد د قو معأ هلل ١ وهناساوه وهس# لءلَحلاهازع ثمل اهوكاماو ب :رعلا مانأريهاشم نم

 م 1 ا 200 0 ا 4 7 . 4 3 4 3

 00 ا سلاف نه ف ورعمر عاش مسا تيغبلاو قلاب تيعبوكتعادو سوألا
 هلوقا كلذ, ىمس كلامو هتدنكو

 ىريِمَرَمْساَو ىد افرك اامدعبّتعس أم مشع

 عمل اوهولاق ىع زمر ةتاوبرشوت د اءاورام لعدد اذهداشنان ا اوصوىربناالاق

 ىراصّتالُت روعانلا ان 'وءانالون راعسح را و ةطلقال "بك رق وكمل

 ائيعاروناتطقناهقوفءانلا وةهملانغلا رعرشتو ىنابرس مساوهو نيسسللءاقستسالاك

 : قطب ايدو ةدططالا رضي ض اس ةثْغبلاو تعب 6 ( فورعم عضوم

 هنوللة فصلا هلدأو ءاممالاًةَلعهسلع ع 17 ”اطُتَفيالاَو ءاثغت الا وُتْعنأ 1 ذلا ةردللاىلا

 ثعغاب'الاوٌتْعبلا عيملاو قنعلا لي وطدامرلا نواك ام لاريطنمْتعبآلاو ُثاَعْيلا بيذ ها

 ُتاغيلاولاك هاملاريطنماعمامغاعج وادحاوأش ٌتَفبالاوُتاعملاث يللا َلَعَسروصنمونأ لاق

 ىونع

 . و 3 م7 عى ني ع# 8 ٌُظ

 3 و مب - م 7 .ى

 000 00 داما د كلذ 96 ارا

 أ ىنارعالان باد ثنأ انزلك لافت ثاعشلاو هتكق د قعلااذافرعبلاانْثعبفا معلا ىضرةشناع

ب لاس اك عبْناىأ رعشلا نمّشعتو
يم يقنلك فورعممويابلامضياعمو

 ند

 0000 در ل -ىفو ريكو نسأامدعبر هشلا لاق هنأت يملا اذه ىعم

 : ٠ فكرا آءاكتلا غب و يم دح ثددح قو ا 1

 1 ْ .ثددح هدمو هتئعيد مف هنرت أن لكو ةنعيعجب تاصيبتو تاران اىأتانع :هلوقل عدلا متاَعقَو

 مت



 . ارتطام

 5 كا و ؛ 4 - - ع 3-3

 لانا ءالانا لابملا طقاسم ىف نوكنت هع مداقئاملاّدم م ىلع درب ضرأ لاق وفل

 - ”اذا هالات اذا لجرلا َترورغوبأ تدلل قذالعالِياذلاٌلجرلا ع كلان

 هنو ةثغرلا (ثغبإلا ناكمسعربو اطدحبلاك تالا تر ا(دعب) ا

 هود 8 -و غ7 سد 2

 اة ءدهمعس همعل ثعبإل نيران اوش واو صوت هر اهيش ةمبود ثوغربلاو رلدظلاب

 مل هسه ع تبعه

 ىنلا فصي ىلع ثيدح فو ثعبن باقياسرأ ىأااميأ 2 و سلو هنت عد وهد> و هل سرأ
 ةنلس لا اول الا هتثع :ىذلاث 'وعبمىأةمعأ هدو نيدلاع هول دوه ل دمنو نع هاو 1

 اهاذ سورا أل كالخ تبل لاقيه تب اةعمر نا تيد زو
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 نوثوغم اموقلاثعدأأو زل كاتبا طيش خازم راديار نزلا جعل اوهتجاحءاضِقل

+ 

 او 1 اذا اممعماشل اني 1لاشرداونلافو نيعلا وكسب عبلا مسخ لاقبو ا

 بأن ع موه زاهد نمابلاَث وعلا ىاراتلا تعبها مدآا انةماسقلاث ب دس ىقو .ةريللااكراهلا

 ه وع توع  دءوممعم )

 ثيعبل ايعشيعبلاو هو كلديرم دوي روج 3و امعنمهثعس كل اتعب و رفا نوعا

 رد عيون انرصت انيلعّت توعبلاو كلو

 5و وو

 بل ورغسلا لثسموحبولا ممن انوي مولا دوك ثنلاو ثعيشيفلا جو

 ىلا ىلءهتعيو ضر «ءمّسعي ىذلا هشجفىأ نالفثعي ف تنك م-هلوقو

 ديد. سأب ىلؤأانلادابع مكيلعا عين زعلا ليزنتلا ىفو ل-أءالبلا ملغ هلعف ىلعدل-

 هو م ع ود

 يدل هلا ركع وكلت قف ةيقع نيل سمو يلع انني لاقف تطَسلاد-بعنا ارينا قو

 00 ةعء 2مم صو 0 ينصصس 8ه_- 5 مص» الدم

 ثابتا "ليلا اىنانأ اثنا طلاق و هسه والطو نقتا نا يدلل نمهثعب و عفدنا ثعسن و
 ل

 تاجنتالاوفرصتلا ل ءههح ناكحامًلازإعَبلا وأو ىرننمىاطميأ ىأاثعت ف

 5 رك هس د وم

 ثعل روث عدو ثعن لل روت موف نمشاعبالاريثك تعي ترو نإ رس ىاربستلا تحبو
 - ا

1 
 ل و 3 95.© 9و

 نوه يصلا هدو ن مهد ْفْوَوث سوم لازال

 و هده < و 39هي 3 0م هم« 89 وه

 رسلا» ري ماذكر 2 رولان ]0 هلا رس ىو و نقاب ودعت

 ا هاهنا مناد 5 الا 0

 ئ5- مام 8 دس ل

 نك دقت ناله ننبرمفا دق مكره ا ندب انعوأم



 تطبيض ةئصلا نابعلب هلوق

 لصالابةدح وما مضةئعلا

 ىفتطيسضو ةناستلاك

 "«لمكتلاكح سوماقلا

 ها اهمهتقب نيدسهللاو

 روييعجم»

 وياج شس 0 اص 1 ا تين ثلا

 (ثرب) ءاثلافرح 1 ءابلالصؤ غو

روبصةأ حاك ىنالاورك ذلا ىلع عقب وةغلابملاةينبأنمهلوعق ىههف تصناف لاقءابلا مشب ث وصلا
 7 

 اهي نونعلت ةبعا ىطيلخلاتم ىدصا !ليعتن الاقو ةمصلا ىلا فوصوملاةفاضاٍبابنمنوكيو

 لاك ب اثلا,َس ع 0 د انايعلرانكن يمال 0 دحلاىفءاحرمشلاف وةسصلاك بارتلا

 ١ و سوو ه5 هم وة

 : لمرلا نو انا لاقفدسيقن تامل 22د هى آنا تا 0

 وتنتهي ضر زعل فار ءالان او ئلوصالا قع شل مانسلااجناك ثاربلا 2

 1 ' اجا بانعال ار ياسا أنيعبساهئم قناع تددحلا ىف و رعشلاَتن

 اءادبشلا نمةعاجاهبَلتُق ص نمير ةاضرأ هيديربل اق. ةسنيللا ضرالا تربل ان نو
 و و# ريو ا هع

 تشيل نلناكمثرلاو 13 رانك نيج اني ع الاثب د اهئمو نيلاصلاو

 ةبؤرلوقامأف كوروكو ار لذاك حداد سلات

 ا

 ُثراربل اكربلااهلغأ مارا ٌثعاشعلافءاسعولا ل

 : ىردأالف ىدْئدحألاق ةرو د1 نتورك ار دسار رسنلال ىجمدالاناف

 ىريننالاق .اطخمنا لاقي حاضعلا قلاقو ثراريلاقفثاربلوةيتأدارأب نذهتلا و اذهام
 ءاسام ىلع ثالثلا عمجصالو لافت ثالث مسارب أة هج نم ُتراَلا كبف لوقف ةبؤر قاما
 00 3 < لمتسملاه_كاو ريسغ ىلع عسب اء ىف لاق ةيؤرارصتتا نمولاف للامتهن لع

 - ة

 راكد موهيلاهجبباضاوو دوب ش عمبف5 اذموهياسشماولاكو ناَنكو ةنكورنا ارحودرجو

 1 | ثرلادهاش :ولاك لمتسيإ ناوُعشير رود 0 ١ ون اريكلذكو المعتس ملاناك ناو

 ىدعتا لوقدحاولا
 7 - يب سد هر - و

 بشع مهنأو بت ثرب 05 امر مرتاح ىناج ىلع
 يس تت

 ', || تاننلاةعب رسسلا هلمسلاةقدق ةرلاءاشسلا ضرال لا |وء ك0 لاو الا تلامراثاو
 3 : ا جا 7 ج5 < معا

 : 0و بنا افيد هن نكأدناوسو ثري تاربا وجو ورع كأن ع

 2 ب 252

 يوت حسبما ا الا ضرألا "اسجل 0 نما نبضك

 ْ ةنووتو للا ةلوهس نيب نوكتئاف هَ ارضنلا لاه ةفشحو ل اقو هاضسلا ةئمللا ضْرآلا



 441 (ثحب) ١ ءاثلافرس « ءابلالسف
 1 از 301756 ل50 تك تا ةقتفااع

 اقر يماروممناك انام رع ونمسالا لا زو اهيا ملو ةكوهو ثقك ءاعوالو بارح ىف

 نت |

 رضحا!فهللاددعث:دح ىو هكفاعدم قَكَو راتبا تو صءلن مهيضصعل ِ

 ثيدحلا اراهظا ثلا ندوشو نيبي رغل ىف ىورهلا هاكح وشك ى أهومْدب لاق توما ىدوهلا

 تو 16 هاو شح تت قولكم انضمام رطسولا ءاثلا نمل دبأف هوب هيأ لصالاو :

 ريبكوأل اق ل
 ىو حج 5 2 2 5

 روصألا ىسمش :دطأنانِبلاَس 5 بيرل ل

 ىو بكت "اى لاس ْن لاول او اان مدلك 'لري الودارأ ١

 هاناهشا نأ هيلا نلطدانا همس و ءانعع نوتات ىوربو يات د حبل ر لم

 لاكْتلا لعب كلا جوال عزم ثدد*ىفو كساس يىنشت ىذا موكل ْ

 ا يا ”ي ديدشلا ٌضرملا اون زل اًةدش لصالا ىفّكسلا 1

 امد كلذن الق و فلألابهفصأ هيو ل دن ادلع اه 06 يلخدمال ناك 3 وأتبع

 ف ا ص ل م5 ممم

 ثيدح ىو هدقفت :لى ملا اذه ىديزتْاممهلوقك اهل اَسمواهزومأد سبل أ

 ىرسان الف :!لاقو قرد شا ىأ أىنب فضح 3 .”نمالفاك هد وابل كلام سلا

2 0 

 سصهالا اتش ورش :|ىأ يافة فلاب درك تب 00 رهط وديلع هنعلطأ ىأ 5 ان !فئلالا

 00 و هم موق م 9 ,ه- 0 6-0 سم *و و 85 مه6-

 كدطْصصلا نإ هن :راسغلا وهن ودهن هرم هسمرا ,ريخلا تشش د و وهنا

 نعةث-اكر شى وتر 2 نءثحابلاك لب 1اىو هنضب اوان هنصن هتك بارتلا فاو دل
 ع

 نعش وحل اىرهزالا هيت ؟ماهفلظببارلا فكن ءْتيخءاشن كلو اهفاظ ا

 7 ,الاثوكلاوورعوأ هلاك اهل ىلا تأ رح هيديأب بارت ات تراسالا ىتاالدالا

 ريكا ن ءثو رخسلتو'ى * نع لأستن ثا او اهرب فارس ااهفافشأب تارت كَ

 78 و همدو و <52 يل 99 - 020

 نع تلو تلد اوتموتسا ىر هزالا هنع ٌتصتساو هئصتساكاذكو لأسا ادب هند ١ همكو

 اتسم مكاو تارثلاث حن امالدمظعلاةملساثحلاو منعت ى ادا سلا ل

 0 و نانا 1 ٠ ع
 هناك لال با - ايلا رن مءانحابلاو وهنأ ىرديال يحي ىندِدرْهَتلا ناكملادىأ

 تثحا مالكا: تسمن وصل ااهلّزاش نا ٌتاواَتحاب عمجباوامب سلو ءاعبضاقلا|

 و مات م

 ثودصلاة دوسان. ءاعتم ًادادتا اثيدحفو اهنعتشتفو اهيرائتساىأ مهرارسآونيالا و ع

 ةروسقن اهلا فتن ارورث الانا لاق ثدي وصلو ةءوتلاةووس عسا 0
 0 . 7 2 2 3 . 3 .٠

200 

 لاا و0 درا 37717107-37-1767 17771771

 ةقثنأ نائيلا سشءرهلوق

 سءرب و ح قاما
 ميم ها ماطعلا



 ظ

 1 ا ا 1 ل و ا

: ْ 

 | : 2 همك ع 2 وِ 6- 00

 ْ تدنن "رين حاصصلا قو ةظ غيت سيل تابت قيَح تشم لمسة اوت انام طر اوروك ذلاداتى 3 ا

8 00 51 2 

 فره لاه كو هتابن عرس اذا ثدنأ ؛ثاكمو ىلا ارعالا نيد اح لجسد دلو“ "هل م «ىلقعلا

 ضيض/اجاهذاو لك د ةثيم5ضايرف تدني سدقلا

 سام يي و م 72
 0 _ثضسص يك

 اسس تيهمامنا ةآ ارملاث أ ىلا ارعالا نسا معرو دوعلا ترم هعبرلابب تين تيمي سهمالكن مو

 ظ اذهّلّسأف هديسنبالاف اهنءلل أ تيهو لح رلان ميل نالت تينآلادلبلا مى

 ' ميهلاو أ دشنأو ىرهزالالاق ناللاو هىذلا تدنآلا اوهامناهلوق ىلعبانلا

 اهريصح ءانذلاب دنت يح ىلع 2 هلام تق تاع

 هد ريصخلا عضومريصَاو نيل مات دصن رابع اسمو نامثلاهلوةيلاك
2 

 اريك د ريغشتا ًاديدحو رك ذريغديدسان مناك امتدنآلاو ةردلا,ةيراط اهم هملعس 1ص ىذلا

 هد 7و

 ىقلار طلاق هكا نمو خوه لبقورتةغديدح نم عذلا فويل ن نمُثننالاو

 ُتنآالو لأ ال رار 3 ىدنع لمعلا نار هلعيف

 2201217أ17ةا# ]7 ]1]1]7ة]1ة]ز]ز|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]| ]| 00000000 ا | | ] | | | | ]| | | ]| 777 ----

 5 001000 قضت فيس نافل 71

 نلعثدشتأث الكا ةيدلاهيطغأالو عطاقلا ٌقيسلالا هيطغأالىأ
 ا

 رو )7 دوس و ههضص

 اتت رتامادكتسم 2 توم فيسنافيس ىوتسيامو

 هيد تناك اذا ام للا نء اهلنا تانثمفيسو عطاش سيىذلاوهوثدن د
 مموج 7و . --

 ' دست فردا مك ذاا ىىمصالا حالسلاوأ ةديدطاوأةرغّتلاةدارا ىلع هين" ةنسأ

 نوُهرْكَ ,اوناك لاق هنأ ىجتنل ام هارنا ىورو نلبال نما اىئانلالوقيثينأ نشبت

 قواد لق ءاسنلا َبيطْسولاددارأر لاق اسأب هن 2 ركحذن و ريال وبيطلا الا

 دوعلاو ل ملاوروذاكلاونيلا غلا ئثلوالاهف بطل روك 1 وبال ُوبم ونارفع لاو

 ٌريوال ىلا ناهدالانماهوحنورثعلاو

 ا لا طر شلاح  (دن) خل ((ةدسوملاءابلالسنإ)

 تيوب هيالكد اصلا تو ت 1 ا ا ةراغلا فلم دنا يكل ذكو رن قرش هقر

 ب ورزعلاليزاتلافو ض ءرالا ىف هدم قالا هللا نك و رقْتاضرالاق دار 5

 و هران آمل ءرشأالىأ هس تبأال جوز عزز ثيدحفو 2 اسنواريثك

 : 1 هد و
 7 لحوزءهلوقو ةريثكة ثوثممءار ملا لاق وبار لجوزعدتالاف ٌتَطساذاطسلا

 :ورهةمو ع 2 0

 سدل ىذلاب متم وهل مقوق 00 د دوحملا 10 00 و | ٌمشسارابعى اان مابه تناكف
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 غاا/ (ثنا) !ٍ !ءاثلا قرح 53 فلالالصف 1

 تاوكاورصشلاوب س1 اورخط المات اومالادا ارأ ل قام انإلالا ارق نمور رابق لثمن نإ عج

 لوقتءار هأا ُتانالانا آف الموهينااتاو ولل لانش و ثنوملاو ربما انعام

 يالا هنود منوع ذيناسابعن ارق ةو ةشنؤملا ها الا سيف استاو ىذغلاو تالا ترعلا

 وف ملا تنقال سرا اذاواولا فك اه :مهوواولا مق نول سباك

 تاقاذاف:أ رمل لشمءاهلايّثعَنلا هيون ى شال تلقاذاو فانا هلا ىفءىعوىتالا عاج انالاو

 : وهلّتنل ى اشم تنل الح رااكاةبو ثنوهوةثن ةماعلا ءاهردغب لح .رلالثمتعتلا ثنو

 لاقو ةأرماهبش ُتْدَمالاجرلا نمّدسآلاو تو: فّتنأالوقيمهضعبو ددسَتتت

 1 ثننآلا لير قبلك ظ

 رتل يالا مط لدا ٠ داك زك هملدو
 ءادنلا رحماك اهات سانا تماما دكقارالا غو رك ذتلاقالخ ٌثفأتلاو

 هناثنآو لاشالواثن أ ورئاطاذ_هلاق/تيكسسلان ا لكلا, فصواذارك ةلحر لاشك َ- --- 7 هر ك

 ةيناعنانذألااضأ اامعهو نات اناس" و ثنا ادق و رك الخ مسمالا أ 5

 7 رلاىذاوب رهزالادشنأو
 ةسصوو هس و مم 9 6-2 ٠

 دركلا ىلعنيسئالاقوفهانيرص 23 هدومعبت ىلا اذاكو

 قدزرغلالوقي لا

 دركلا ىلءنيرش الا تحت انيرص 2 016 ره ضراملسا اذا

 لوةمرلاىذاىرهزالاهدر وام ىلعتسسلااذهىر ره ول ادروأ 5 مثتدألا نالنينألا نهب لاف

 ميم رعصرا اذا كو ةءاورلافروهشملاولاققدزر لل تدسلا ى ريا لاك دخالهبسلا

 ينل نع 5 اخ تيس «« حاملا لوقو قنعلا لصأْدرَكْلاو هديسئب!هدروأ

 سرفةفصقاهلوقوةؤمانال
 هذ هس «

 رب زول تلوم 97 ٌقرعلااهاش 1

 6-5 ايل 9ع

 ىلا ارعالا لمعلا فأن 0 "لمت بر ل اءامدس أن منا الاو .اههنفن ىتلب داهبش أبت دعا

 َُ برشا ىلا الافاق ١+» ادام اع تيمكلا دشنأو

 اضي أ ثان لج رلا وتانّسم ىهةداعاهل كلذ اكن اف َتانالإَتدَ و وهو هو 3 ارملا تأ وا

 راك ملاك اشك تانالاذدلت يلا تانثملٌثانْمملْصفةيغلا تي دق و لاش فنإ انوتسيامهمال ْ

 (ىنا' برعلاناسل - هع) ,



 اذك امهنم نرخ هلوق

 هدشنأو ازلاءانه لصالاب

 واولا» نوفنع حرم ىف
 :ييصعم ما

 (ثنا) ءاثااةف رس 0 فلالال هذ 4غ 15

 لاك تدَقتا ير
 سا“ ى اك

 اهراعةزاحلالهأ ىلعالد :وط 4 0 ”رسةزامنا ىذيلعأب تاق

 9 حَ

 اهرانَترأَت ىح اهلْضآ ىلع 5 ار سو ٌودلاداهوب ريضولو

 ١ 0 اداقب 0000 0 لسأ ا

 لاق يا 900 اه روفر مران أم

 072 هو هسه + ةئد

 ثارالاءوَض لكما نيد ءلاقلطنيلحر لح
 9 مس 65 4# هد سوم

 اهداق وهو ضعروهضعب را ذاجرأ أوي تر ااورمّل اههتع ندية رانك

 1و بوو 0 9س عما

 ىْنفدينيج رسو دوغ مضلابهألاو 5 اهترود ىظاهاو 3 ديز نيىدعل درسعو أد نأو

 نهد ءاسلاف دامرلاثازالاو اهيلا جيتا اذااولةدعراذللا وه ”توكيلهدنع عضونو دامزلا

 موثبراطتا انايلآ, ماج دع هل ””اك نام نمث رار عا فع 21

 بدلا فثرالا ا تءالازا لاق لصالا ُثرألاو رظقلا هدام راطقلادابلا ىركسلا لاف

 تارملاثرألا ىرهولبا لدبلا لعد رودس نان توقعي ىحو لاملافثرولاو

 ظ ألى اذكر ىعوه» قدس مأ ف كأ قذصش :رإفوهكاقب وا 1 :ديلاوما 9
 0# 0 م ىب

 هيددرب معا را نمو وكل اتم ركب ىو لؤالا٠ نع 1 داو

 5 1 هنالواوهتزمه ل صو نانروألا نم بجرلا اوبنتج اة هلوق اهئ نيببتللا نوه ن ا

 5 هزعرشك لاق ثارإ عجل او هلصأن . متبقبلاىثلانمثرالاو بريت نبع

 م89 جامد م سو © 7

 5 ارإا مترف حيراشج 2 0 ةودلا نمن ةددقأ

 8و و-و 1 و

 ٍفرالاوثرالاو صان .وذا اوساهفءلطقرلا هو انرانصنو ثراث ء كا وذاوسةئرالاو
 8 هوم

 1 ا نيضرالارأو نصرا نيرون اةئرالاو ددسن ةفراوت:رااهتل او نيضر "النير دولا

 007 رعكلادهيبش ثرالاولاك لم رقاةتنطاو ”الاوذناكملاةئرألا ةنبندوأ لاق 00

 سو - 7 ه

 كل وشال ريغ بن عسملارهفلالثممسأ اريق ةوهطب و قبحاو ند ضد اولاق هزم 8 امل !نآال

 »مدع

 ترابي هنأريغهيلعن دل ايلا بق وهو سس هيف

 2س 7

 عباد لك سو ذلاىف الت مثالا (ثنأ) ءارجلاة كالا ةيرالاو ضرالا ظلغشانمو

 اعياالا ئرقو امئانمالا هنود منيو عديت[ نيزعلا لي زصلا ىو ير تاناهجي نوكأ
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 6 (ثاز ءاثلافرح * فلالال صف

 «(ةثلثملا"انلا فرحا

 دحاو زحقلاذلاوءاظن او ىهو ةسومهملا فورا نم ىهوذم وّدللا فورملا نمماثلا

 َ د هوم , 0-2 ع . ْ 5

 بيدهتلا ةصاخ نا طا سلا 1 همساشد ل 8 ١ لحرلا ىلعشي 1(تب | ( ِش (فاالا لصف ) 1

 همس و سس 9 من5+ 5 هرم رع هم 7 هس

 ىرصنلا ةرارزوأ لاق ميشا رشالا ثبآلا ىره دوك انبأ ثياب تبا دقورقفلا ثبالا

 »و 0 وو هم 6-2 هود هد

 ابك دقاتثابامجلك أ ا 5 امي اطيثنراسع ميصأ

 هد ههس س مو م

 قتتي حزبا برشينأوهو ثبايرسكلابلجرلاتيَأ ورعو أ لاقد حورأونن أ ثيك

 ةتاعلاو شالا 1 لبالا نابل نمال كلذ نوكالو لاك كسلا 30
 2 ََس 2 شاع يب ص ساد ع- 210

 د روصة مث او هن هنا اوانأ 2 وثني ثأبثأ'ئ نلكنم علاوة زكلا ثونلاو

 8 - 7 مه

 فا تاسنلاثب لاقي تيان وشنان عملباو شئ الويل كذكو لعفهنأ ىدنع
1 
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 سقلاؤ رمالاق فتللاثاشلاو ع ١ ارعشلا هيف صوب وتين 07 رك ىأ

 لعفااك لءفااوتا.ناًكلذكو ليوطر زغب ؛ًارعستو #* ٍلمتلا كونك 5 #*
 0 نه س_ ا 50 2

 حمر ملا لاق معلما أثق امامنا ةشيئأةثك ةأةيحلو

 9-85 : هم < و987 8مم و رش“ هى هده

 مونملاة تضم ىلاعالاادوزف.. « تلبقأ ىهناوتت 1تردااذا

 4 ا

 ةب ور لاق ثيئانثاو ثانث 0 !لاةريشك ةريث أةئيثةأسعاو

 ثعاوألااهزاعا هلي #2 ثئانلا# لا ىاوق نمو

 رم قس ادع مم اك <

 عاتلاوملكلاملالبقو لاملاةرثك لبو لاكان مريثكلا ثانآلاو هرثووهأطوىلاْثْنَأ او

 ىأ ثوم ىلا نمدد ردنا هقتشاو نا هثدسحاورا* دوأس ارغاوش-وأ سابل نمناكام

 يي

 لاما ان لاو ديزو ألاف كلذكو عاملا ثان“آلاءار هلا كني ”ًازيزعلالب 007 را

 اولا ةدخ اوال عاملا ناك اهلدحاوالُثان“آلاءار هاالاوو 13 وديسلاو ماو الالا

 تف 507 هومفوتدبل عام علا عاف ل لاو ا اونا 2 ال*ثتاقل تاع الات

2 

 نأ ساعانيردزرا لاك مضل لج من نانو ائارَباصأ حاملا فو اخ باص ل جرلا

 و 5م ل و 9

 ثيرأتااو موقلانينءارغالاثدرأتلاو ديف موقلاّن بتر (ثنأ) اذ_هنمهقاقتشا

 ديزنئدعلاف اهدقورانلاّترأو رانلاداقيااضيأ
 هسؤ اك و

 اراصقتد للا فدقاع « ايوب ىلاهلو
 رم 5-2



 را يلا نال سس ١ ع دوب ني عا
 نا ل

 (تع) ءاتلافرح + ءايلاو واولا لصف ءا[4

 و ٠5

 ثيدحلافو سلاح ةيعلا ىفةظقنلاك ةتكو ولاهريغ نما .ةطقناهدا اوسؤناك اذا

 هملقىف ةتكو تناك اة حاج نس لاث- افعل
 ةطقتلاك و هلا رتل اذنك ولا

 دعو تك ودق باطزالان تلمح نوت قولا راي قمر 2و وعسجلاو هنوأربغ نه

 ع هه
 ردع ل نو رص م

7 

 ةبطرلا ف تكولاوةنك واو ا رباكلا كاز 0 وةقب لح ثد طلح

0 + > 

 0 هدو

 اما و 57 كلا ةلئذم يهاب تك وتلااهانأ
 هدد-و- مدس ارك .باعو سا )

 اهئاوق عفرت عرس اكو ةيادلات تكور ىاريسلان ءةرخالات كومود ا مو باطرالا

 هم هدو م هس 7 7 سس م 0 2 5#” مص سم ا

 لاق 00 امكوىذملا تكوواهعضوو

 حداسداراصقلاَىمَلاَت - واذا د هلاعسداب را رك يذم

 ىلعأت ا و وهدا سن الاك ل رو 00 مو ا و و

 " .ةااوةطمرشلا رهىنملا ف تكولارمت كوم ناكل عاركءاكحام ىلعناك روى لاتكحو

 3 ا( رك للم ورمملاو هةذتس الاف قاشللا نءةولمةنوك ومدير قو رسما

 َى :روشلاثيدحفو هب الوهشتفتلو (تم . ”الماذاهنك 00 1 هكدا
 7 وس سو و همم 2-2 1ص 9و

 ْ وأتاووتلوأن مثد دخلا قوشو تلأبتلأوْتيل تاللاقي اه اهوصقنتىأ مكلاعأاوتلوو
- 

2 

 (تدو) ثيدلا اذه نمالاةغلا هذه عسآ لو تفل لاف ازومهمناكن ا تلويث نم
 رو - سراء س

 هني هتودقو تفواوعحرو ضرالا٠ نمط اًتهولاو ا

 266 م امو 5 9 - 58-5 مق ع

 ٌتهويىفءايلا تراصامناو نس "تأ فةناثهو محلات توهوموهن عادا

 لعأ تاو أنا ييإ تي أدق مل للا ثهوملا يوما اهليقام ىضلاواو
 َه

 برعم ىمرافلاشي توُتايلاىرهوملا (تقبإل © .(اهتضتانثلاءابلال تا فدل 11 ه1 2 هةانثملاءاملا ةييصق
 ع 7 .٠ ) ( 4)غ 4 و 7
 نموديزونأ ىابرلافبيذّلا © تيقاويلا عجلاو را و لعانرو

 2 مى هم 3و م

 0 ورحاهر ذو قرووةنصختاذةكسصا شر م عزتلوس . ةدحاولاو توبا علا

 او 0 -ىهءامتا و هر هنت 5 هي ىألا سؤورلا اررمسغ فن وكن ال اونا بعلاس 1 قى ١ ران اعل ارد

 4 و وبها و اد مهم 2

 تهوحرسملات بأ ( تعا ةطسا دلو حلاو نر يوحد 0

 فرح“



 01 ول 9” 26 64 7, اطنإا ) .نورمأ # 3
 ا 2 1 2
 : 00 0 0 ا
 1 ا ل 0

 ا (ثكو) ١ ءاتلافرح ه واولالصف
 وه فقدم

 قوش هرعبأ (تن) (تبدإل 8 (هالالسنإ) ةنولاوتولا و عولأ حق ماقأات ناكل ترو تدو واولا لصف
 تحوم اهط (تحوإ ىازعالا نبا هلاك ناترولاحاي ساما وأد ناشرولاحايص

 هد وق كل لكو نامزلان نينا نقولا (ثقد) ةيقريسخالا

 هي 6١ < ه هك

 ىذا متنا ايكو رعمرحبلا ل ادّقمتقولا ةديسن | تقوموهفةدت امو

 رادتمدنال نام رافعا يزد طفأ هم «وببسل مسا ولبقتسملا فلم ادق و

 تاَقيماوهو تا كرب ,وترفو ليك < ناهملافاقونان امل اى ولان

 0 وهل وهو ري هد وذم

 انوقوم انك نينمؤملا ىلع تناك ةالسصلا ناب زعلا لب زنتلاىفو دود تقوموتوةومتقوو

 هه ”<و عز

 ب اوت ا 0 0

 2 واع 5

 ثندحلافو ا مضونادرال
 ٌتيقوَتلا لاك تامل !اوتيقوت ارركتدقورثالان بالاك ةَعلْخااذَدنيدملا لهالَّتقوهنا

 وو عد هتام# 3 29 ا وى ه- - و 5

 د لوقتو :دلارادقمناب.وهو تمت ئشل لينا تلاو

.-- 

> #» , 

 ٌّت ومو ًاوهنملاعفموه وتاتي عضولل ليقف ناكملا ىلع قطاف هيفعسلا مدح اذا

 ره قإسو هيلعقلى سدت لوب سابع ثيدح فد ميااورج كلءايواولا تيل

 2-5. هيرست 5-0

 عضاومو قلفاٌتاقيمةرخ" الاو تولاردص م تاقملاو سوست د دس دورت 0117

 5 ة2َء

 ةيتويرهل تولرذد كلذك كلذوور مشل تاقيملال-هلاو جامل اٌثيقاوممارحالا

 تلجأ شماذكمويلهتولوقتو تادوالا دخت توتو هيف لا لد

 هم » هس

 لسرلااذاو ىلاعت هأوقو «تقوملا مويل سان |عمالاووب جمالا نمر اولا

 اهتقول تعحم ارفاا لاق زو ةمالا نيبءاضقلا فل صال دح ١ وتقف - ةواهل لع حاحا لاك تق

 و 2و مق داط ه ديو

 قدملا ارف_عجوأ اهأر ةو تتقو هللاد_دنعةءار 5 ىهو اهو هرم ه ىلعءارقلا عمجاو ةهقلاموي

 لا نزح تمتو فرتسلوأ تناك انادإا نالت زمبهامنو داولابةسفهخسَتقو

 و ه امسو 71
 1 تكلا (تك 92 8 ودوح ولثمتغاثق و "هلق و اولا ةمذ الكا ذوز مهلا اسحهودحأ

 و29 س و صو

 ىءار بةطقن نعل قدك قلاهديسنبا تعلق لحال كما ولاو ابا رمال

 92و ع - 5

 2 وك ومنعو اهدا اوسقءاضم 00 ىهلدق و هددوت ”رراصاب عل غن اف ليق امضاس

 0 - ولا



 (تده) ءاتلاف وحس دع ءاهلالصف 3 ١

3 
 ماك د ع ا هاد 728 سى © ع 14 0-8

 اتيهل اهباشعمناك ول * اكس أىركلانأ ىبارذق

 رخآ لاقو
 ع«. م9 وو 007 يا هدهو س

 لايم * تابت حدر رأو 0 ارجع زيعامالا جرت
 آ

 و ه5 6 ينج اع ٠ هع

 وسو هيلعمقا لسا ىبنلا تاءنيبرقالا كري .ثءردنأوىلاعتهلوق لزنا ل هنأ ثيدللا فو

 لاكامةوهوسانلاتوصلاتدببتلاو يرش اودي زي تابدقل نوكر ملا لاهتف هتريشع

 ريدا اتيعو مهاداناذ ا .وهتم-متوهواشمموقلاب تيه لاقي ودايهأ وق ن لن ًاديزو 1

 سات سا سل 2 ص سو اس او تس - هر رادو ساق س

تْوهَتوَهَتوهفاوكَح مناك توبي ةياكت هنقلصالاو
 11 توهلاَش تيهتمهتدهىفو َ

 ! ٠ .ىعارلا“ ادنوضو هامان لؤي نأوه ليقو توضا اةياكح هءقل_صالاو مهادات اذا تهووهب

 همه ع

 1 ١ | ميلا سورغأ اذان لا هاماناها تلقاذا لدالا,تيهيو دعب نمد اصأ

 3 نئدلارك ذب زحارلا لاه انسه هانم

 هدءع ه)' هد مو, م اس

 ىلك# ل ب تر رعلاءاشر رك لديءاج

 هانلارسكب ل جرايتاهلاقبو 0 هتوهلا عمجو يوه وهو ةنوعتاو هلل لاقي فار ءالان با

 ' | ةايدللو ايناهنيتأر الوءايلانقاهتأ 9 الاف عمجلاو اننا لئماست ا هنينئاللو ىطغأى أ

 1 ٌكيطاعأاملوةناك كيتا موا اهسشلب تناك نا تاهوَّتدّئاهال تاهلوقتوَنطاعل ثم َنيناه

 .: | ٌتيهلاو ءاهفلالات ءلقفد ا متاهلصأ ل يلخ لاق اهينهتيالو تاه هنملاقبالو

 لاقيه نماهلص تار اخ رسكلابتيشو ضر "ال نمر عقلادوهلا
2 

 انياسهفَت ا ٠ انيك ذيع ط

- 

 0 ترك ددقو واو سرى هلا تيب وألا الا نهد ءانعمل نو

 لاف 3 تهانهادر تستوطن #* ةنؤرلاك تارسُقلا طاش ىلع عضوم تره

 ةنؤرلافاعأو ىرهزالا
2-1 000 

 تيه مح تاَظَف ١ تول انيأو توا بححاصو

 نالت يه ثيمنسانلا ضعبلاقو ةيوهلااهللاَه ولاق سصرالا. نموه أت يهاغأر ءالانءا

 هللا لم ىبنلانأث يدا ىفءاجىذلاو ءاهلا :رسكله*ابلانلاواولا تملتنا ضرالا نموه ىف

 ع وست -و

 لاق ثيدملا ناصأ هندضف بنهو هاما عئامرخ 01 يمال راج

 اق ع

 اناوصدتظ او لاف ٌتيههريغو ىفاشلاهاور ىرهزالا



 >2 27 مالا 1 ين عوا اوب ينير كا نفل 1 م 7

 00 ا ل ا 01 0 7
 ع : 0 مل 9 هدو سام لا

 اا ا ءاتلافرح « ءاهلال صذ

 هو دك هم ود

 0 0 قهع 1 لا ةدحاو رعب برد اءاروامنأ تددو ه- نعهللاىذررعلوق

 مسموم هاه م وم 58 0-١

 هننالافو راى تورد مررت ال (تيع) هو

 ىأَك تيهتلاف او نعمالل هيلع فس وتد :دوارال تلاقاجت ًاًضاَر نءةناكح ل>وزع

 نوال فبدل تيماعرتك 1 لا لاقت اهرسكوءاتلا م ذبتيهو كلت رع ليةدقو 7”

 ْتٌءهام ْمءهللاىذرسامعنبا نة ورولاك كلت يه ينام ىلع نعّتت و رولاق

 اسم مدلل ةقاااماذ لاك 7-02 ثلا نمءاهل ارسسكو زمهلامكل

 كالا ايتْخا وءالانوكسواموكسل'اتلاتتفو اهتم فرصتي ل عفاهلس ,تاوصالا

 اههضت نه لاه نمو رشكل اًةكرح نيتك ا سلا ءاقتلا لأن ' الفءاتلارمسكن هو نس ىاولعا

 ىلع تن اهانعم ته تنهض: ةفاضالا تفذح اهفَكلقاعدتل اهامناك تاراغلا ىعمىفا منال

 ءارفلا ةدحاوامهيفةخ اول تدهن كل ته مال لاهيلع”ىلعةءارقو ثيحت ين اكمضلا

 نوره ةنيدلا) هاولاه اهباوملكتفدكم لات سنادولهالةخلابش الا 0
 امهاامهعشاو ذر سابع نب او ىلع نءرك ذولاك تورس اهلانورسكي كتبه

 نينموملا رمى قرعاشا و الاةءارقلاىفءار ةلادسشلا و كاتو فداري كلا ثفآرف

 مالسلا هيلع بلاط ىأ نب ىلع

 است اذاقا ا نأ
 9 2 اص لس

 اخ سس ا ةارعلاْ ا

 هدعبامفددعلانأالا ركذملاوثت لاو عج و افادت لت و و( له انعم 1

 تارك فا لانإىرهوللا طع رع ل ايجو ىربئالاق نكلتسهو لتسهل وعن

 ىنععتببلا فمعنى > نارك ذولاك كيلا نولتام نها مع وربو اهحتفب ىوربو

 00 ءاتلا تفوءاهلرعس َتيهو ءانلاوءاهلا منبت تاغل عبر أ هسيفولاق عرسأ

 0 فلا ءانلامضوءاهل اسكس يهوءانلا م دال
 9 5 2 ساو مح -

 ءاتلاممضعب ريكا كل .لهاغ نبهت وتشمل تيه ةفدالا ف ةرصنال وتيهاردصف

 تيهلاقف ءاتل امحفوءاهل اممطع كن ل اقفءاتل | ضعي عفرو لت لاف ةغل ىهو

 0-5 1 ا - 202 5 9 ع 1 3 1 3

 لاعتىأ حراسه ةيناريعلاب كل تيهلاق ديز كا نعىرهزالاىورو دحاو ىن_هعئالذلك كل
 هم امم نهم

 لاق ٌتيهتره هللاةفداعدوحاصو هيَتوص هب َتوهو لدحرلابتدهو نأ رقاسا

7 



 1 ا را ياا ءرظا بولا اا 0 4 7
 "دادي سك 1 .

 701 ا 1 

 .(ثوه) ءاثلافرح و 6

8 3 8 
 دقو ؤلؤللا نمريغصل وهو ر دش عجب رودشلاو روثلا ق_ءددر طارق رطملار َءصأ طقطقلاو

 3 و 2 - -

 لمعتسامراك او طوقسلاو هوتفهلا : نقوش رالف نوماس ثيدحا فو َتكاَهت

 تاهو ا يبو كنا لسلاو 1 -قو رمل ف ٌتفاَت |

 م هدو

 ضف#غائ ل ه تفل ركاطت ىأ اهو مده ذهءيْدأ 0 ىلبو طقاستاذاامفا متبوثلا

 ىُنماطَماَو طاوهو لما لْممضرالا نمتفهلاو ىرهزالا ا سوا

 ىذا اعلا و 000 0 ارسعأت عم 0 هةنعبس
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 ُمْوَقلاَتْقامَّص هانت : وات 2-00 9 0 طقاستر ام 0 0 0 م22 ه2 8: ص

 | تت داما ولعب اوعباس هيلعا اوتقاهتو [(ماوطقاسل اذاامفاهت

 سانلا نمديفهت درو لاقي و قدا اثامهْلاو ل1 قولا تغهلا ار الانبا اعدرم

 ”ل © متم ع ضم 9م ل

 نع مدار ظ 0 ا لا ملل (تاه) ةنسلا يدل

 هتلهو متل ارفلا لاقو ل تاداروت د تلا مالو ةياعقاوتعمسحي رمل نبالاقو ىنانعللا

 آذاو نجح اراك اذا تبن لعف لع ا ناكس || هرمّدق ىأ هن تلضو مدلاس ”ءاسىفامعلا | لاو

 ىلا هنولنأألا نابلس تابتكوهو ةرص ىلع ىرعزالا لاق ا ميا ىمس تدنو لك أ
 سا ا # س

 4 ., 7 359ه هع <

 تابئثداب رج أتينوهو ياهلا ةشيرطل . !نمدابرو الاف ة غض وأ لاق ثدن 5 8

 93و هو - مث هو

 | هلك ان هيسئاملاداكنال قاموهو سد اذا هل 0 ىصنلاونايلصلا
21 

 هذا هنوتعط ونومب تالا ءةعاسجلاةءانلهل او تعال د الكان ا وام

 0 ال عئاوماونومل (تو*) 00 ديز ف أةءاور

 انهةتوهامف ردأ الوددي_سنبالاق 0 وم و نأمطاو ص رالا نم

 . نمدوخًاموهو حادرمسبى لماع ىدنع :ود ىلعولأ لاك 1 للان مءاسه تنمو

 تلاسقف كرمي هوابلام اشهبمالل قو ىَوتسملاة شم ع ضد امو ةدهولاوهوةنوهلا

 امولدق دادس انام. تلاك راواادرزب ةرك ولات اهبّتلاق ةنوهلاامو لبق ةلوهلانامب

 نامعنءىورو ملا نلاردلا ير طل هلي اذهو ىارعالا نبا لاق ةدرولااناهب تلاه دادصلا

 ةوولاعشلاو جف انةنوهلا ةهقلا موىلااهر هَ لردالةتوعو دسعل اني وانني ن أت ذدولاق هنآ

 لشسوهو لاتقلاٍن مارد نيل لة مال ىلعاصْرح كالا يملا دولا ىهو ضرالانم

 لوق



 و 0-0 م- 6 م ل هم هما د : 5

 مهلوقينارعالا با ماركالا يف ةبرملا طحّبهلاو ضرعلاو بودل 0 زءتهل ايارعالا نبا
 دق

 هو 21م5 -هع

 ىلءرسعا اتققواذا م هلاثمأن مو عرش انإَت يي ةوهمزلك قتحِلاَه هيقتهتهملا ند عرج أ

 لاقب اعلا وباقي تن الف لوي موضعيو 3210115 رلا ||

 اصمم نيس بمس رات رمل ١

 000000 ارك مكلونيت انين اونك أمهلل ارسل ضعف يرصلا

 007 ده. اعد - ِ

 هطرهو هضرع تره (ترح مالكللاريثك اًراذ و مناك اذا تاتو تهمل منع
- 

 هه 511 22 04 8 وقع 5-00 "م انس + نيج لع رم ع

 هاك تال هذ نعطو هق عتب رهوهفان 0 ( و هنرهيدب ول وهضر يسبسا هدرقف

 ناكوقةنمو ةقشقشلا تره لاجرلان مبيطُعلا لاقيو معاذ 7” . و تره ىرشزالا
5 

 نيئدشلا عساولاتبرلاو قدشلا عسر لا #23 زجل ومالا نشات ترف 5-3 لبقم

 تراهم نعاس ث دالة ويح نبهاجرثي دح ىفو هيد يع تا يلاو :رهأوه وريسكللَتره دقو
 َ 0 5ع ًّ - 7 -وع 9 سم -_ 9 - 1

 جيمتجمر درهاو بد رهسرفو َت درهما ل>رو هتعسوهوقدسثلاتر هن

 ةمحةفص قف بوقميدشنأ هنو ده كلا رهةيحو كنك بي رد لجو مهلا 6-0 1 2 9 0 اما 5
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 تيهلان دابر هأدسأو قدشلاَتر ل + رطتلا"الوح نيقدشلاةنورهم 3#

 09 6 0070 رد 9و س 00 و

 و مذلا تور موو ترسو تور وم ىأ قدشلاتب رقد ىرهزالا ترهغمو تنرو |

 بذهتلا فو نذألا رقاد اردو و دلاَنذمثرملاو قادشألاةرهم |
 5 7 هد 0 و ور مس ءه ا ر )وس 9 هذ
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 هنأ ثددب- لاو د1 سل مو عيمقلاب كلذ عمماكتي و ارسخكمال

 .و هو - همس سه < رى3دسشو 4 ع ل سل حل يع نت ل 0 يل ص سا

 6 واهكطنت نم تعطقتدقدا راين :ادادر هموت رهم مل 0 درهماذتك 5 ]

 ةعمتترامآث مارح .( تمره ) كلم مسا هنأ ف رلاو كلموأ كم مسا ثوزاعو لادم
 لابتي اباكردي رق هو دي ؛رشراسز ف ىنعألا ارم اداعزبتام-ةلتأاوعزءانةدلاةيحانن

 فا سلا #4 جالت منمراق اياه « .دشنأو راج اهآوجو تيمارهاهلا

 ذاكرا اثني ةعطقد عب ةعطقى ل ف و قا فييه( ثفدإ)

 جابعل !لاق امهوحشو

 رودس قف ءارٌكىلع 1 رولا ةعدلاذاذردعب 7 رونا طقلطتلاَتْفهْنك

 هيل ب هم

 (ىأن برعلاناسأ - 66)

 ىف ىذلارافح اءاق.هلوق

 موو فاطن ااقب توقا

 ٍبابضلا نياك تيمارهلا
 لاننا اناكب الكنب ر فعجو

 نأامهدحأدارأ اري بدسل

 هسيص مرتك ها اه هرفمل



 (ثدنه) هاّنلا فرح ع ءاهلا لصف 03 1 ب

 577 ماصضدعم

 د_ةفآش طوامخلكو 000 طحو كلذمأطأط ىف ةةنمىدنع تول هتبعمار ةهلالاق

 0 ره 0و

 حار اونأ ىف دشن أو لاف هوو

 ٍباَنْعْنيمكماو اوني ميعال الاخت اندم ا اتونومَقرحأ م

 وهو موكا هيىذلا ٌتيبهلاو اوما يقدس اهقانلااهظوطشتا قا اثوبهلاواق
 9 < يأ 01

 امهماوغرف ى>اههوتمهؤملل او فكنا فوعنب نجح رلادبعلاقو طسَ لاو عْرَملا

 نيف فييبلاءب دوش تهل ارمي لا و نت ل دو درك ٌ ار 2 'مولنيإبملا عل

 م رت ومس

 ال د وبوسلاب هن هلاقب امه 1 ةوىدامش ول رض ىأ فيساانامه 28 ةهلوق ىعم

 نال فلل ءاخرتسالاو نيللا تهل نموه ابهر لوبان هموت نواعم ثد دج فو

 م5 ص

 ع( تنهال داما يسحأ أوديردنا لاق ةيادهريغ ىلع لد ”اطلا تومهك او فسسعأ

 هب 2س نقوم ري سس مسوس ص ريب وو - هد وس

 م هريدك كاك هكر رو ه هررسكفاديد ايو متطومتمحو تدته ا :ههتبي ىلا

 نألبق ىداعملان ءاوعلق أ ث يدا فو انارريصي ىتح ثلا هيلو مهعطق ليقو

 لبق أملا تلوم اذار كك يكل ّتَهلا انبات مك دف هلام 0

 امته تهيركملا ثحو اهعقوَتوَص رسبلا اوتو نع :وطقم نيسح ورطم يله اعدت أ

 ادع ذند بين اًشيشكل كي انتهت ركبلالا قي ىره الا ا تيلاذ

 اذافةزمهرمصي .قلألا ىصقأ ومره للطن لاق اكتسبه 1
 بع 4

 تاناوم اهلالاشدابرسعلا تفتش اكاذلفءاملا حرت ىلا لودماس# ناك ز مهلا ن ءدقر

 ثول فورحلان مهي و يسلق ريثك كلذدابش أو تابعو َتاهبأ اوى ارهو قارأو 4 ةعوطقملا

 ىلعاهيسص أ احب ملا ىفاهتهقرحلاةقارإ ث يدح.ىف و ءافذعاو فضلا ن م املارعو

 60 ىو ة ى هم ع عا

 تيد مالكلاريثكف يخت مُهوَت ومو تاه لحرو تيدا تا ىدصرالا

 ببعُش ورع ناكث يدم انفو ةعئأن و هدر درسا ثد دولا تي نالفوادرمسهدرسساته آر علا

 مع مو ىو د و ووس

 تهدي وادرسهدرمسب 0 ا لح لل لام و مالكلا ناتهيتالفو

 قتوسص '( ©«  تلا علا 2 يان وهدد ب أ و

 ةتياوللا ت كيكو ةيسا اه وةدازلاته تصلاتهلا او همص تعبان اذارطملات بتةباصببلاو
 ه مسد رع 8 و <ه ع سوس © ”ت

 ىئ رة ندا صعد رافءهشعتل ازعانههتمتاهل اغار | تّيكو ضعت ءرالؤسطلت بساتع

 ةمرلاود لاق هةعلان اال اتيت 1 1 ارأا

 ودم وج وهدم ةءوم 0

 توهم دولا نع مك ابزوم »* اه هبل عقلا ايقب



 ا ا ار ل سبا حا رم.
 : هك ل ا 01 هيف را 1

 كلا 51 0

 7 (كحل "فان هيل نرتالس

 2 و م 5 هي -م-آ 2 3ك ََظ ل 5 نا

 ناطتسلا تانج يقرا ردا : نمدودصلا ارهليقورسطلاو ريحا لثموهلدقو

 يآ 2 هَ 95 هما و جو

 قدا زاانوددس' الاٌثوَصاسيأ تيل و را 0 :
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 مرهم سويم) مد هس 9

 بطعن َتومماَتنك ناواهيذ * . يارا لعل
 رى 8م

 0 نايا اجرا متر 5 كلاوةوقلا ىف دسالا تنك ناوكأ

 تاونلا ىرهوملا حالا ىولاو تس هاا و لمطرلا تان ( تونإإ راتناكأ

 هنا ههجوهقلاءرك ىلع ثددحىفو قو مهد ارماشلا له مالكن هوز قت

 نمزناماداَوتاندقو ردا ىنةنيف ادي ىذا حالك ولا همن و هس قران

 امهنءهللاىذر سابعنناثدد_تفىو هنا نيبال قولا ناك ساعُلا

 0 اوثيد لا قوريسسف ::نحالمىأَّنَ ناو وا اعمدلان مضيف متبع ىرتىلاعت لوقف

 مقرن بءابلعل وق ْ

 قده < سو ص6

 تاك ًالوءافعأاو 3 »* تانلارا ارش ع ودرب نب 1 5 تالعسلا سل |ىنب هللا عيقان

 2 عت ديز كأن ءبرعل ا ضعبل ةغا ىهوءان تا نسا و سانلاديرباسغاف

 ام 1

 رن امان

 ع ه- ودل 88ه م وه س : إ

 هو و 6 <

 كبت حاسلافو لت 2 سلو" ا قلك ل 6 ه رض ِ

 د ري مة

 4و :رط لاق هذال ثيبدوتوبهنوهفَبح ىألرا تبدو لمعلا هاذلا
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 ههقهبلكتبَتلاو نا والسبل

 سل وصو2د هد هودسو

 تيا وْ موَملاَدمع 03 اهنفناك نابي

 سد مو 95س-9» حو 0 ١

 هي ءوئا جو ثنى أل ءاف نعم ليعف هنأ ىدنع و هرم :لهدم-فنالأف

 م مه و 0 يىعو ةهضص د ةهض و #2 ووس 5 56 5 بح)

 هيرضىأ به هستب مهتبهو ف هضوىأةتبه هلة ءفداؤفل|توبهم )_حرو مو رك و

 نتافعنامنعهتلاىشررعثددسح فو هَذا هنبملجرلاَتبَعَو ط طوطلات وسهل او

 هللالوسرا: دس تامالف اني افلح دلع روملا هيه مشارف ىلع تاما نوه
 مو هما عدم عو 3 38

 مهشرف لعرايحالا تومن5ت لع هشارف ىلع هنءهللا ىضرركبولأو هشارف ىلع لسوهيلل هلت ىلص



 اا ا اع و اولا للف مد
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 هيرب اداوم زرق ون روق اوطنيعاواضبأ للاى ا

 قلاع لدممعلا لأن ع بارتونأ ىورو ا ياعرعلالا 223 ةةيارارتعملللا

 دشنأو هجر اذان كو مظعلا

 روم سوو 59 بس ني

 توك اهؤدب بدا ءاضيب «* بدأ بلدا اكو
- "4 

 تول 55-55 ود

 ثبللا ((تكن 0 ءانواولااولدنأ امه ركل ١ 01 0 رهو

 مس و رو ومال بما "سا وو +

 5 5100 ثددحلافو اهيقهفر طبرتون ضرآلا فضه تك تايتسلا

 وهاشب ثيىدحلافو عّيصأب وأدوعن ٌصرالاَك عر 0 هقرطد ١ صضرالابرضد

 بضقلابضرالا تكنو اصلا تكتلان د هش ُنَدَح : درك شيق أب ادت

 اذافدصسملا ٌتْلَسَدَم_:عهتلاىذر رع ثيدحيفو مومهل اكمال ةمفرطبابف رؤدناوهو

 نيكد هبنَج رعتبلاق فمر نأ تكن انلاو ّسرالا بنو ل اصل ا[نوتكْس سانلا

 ليقةيفرثأ اذا لاك ىارعالا نبا هقرْصُف بدلا ف عشب حق ور هةرلا فرصتي نأ تك انلاكانكلا
 دون وص و ام 7؟982دو5 ء

 ف ةرح هقف ص تك نآوهو نانلاهيشريعبلابش تكانلاثيلل 1و وا

 تيكن زاكنلاو ك ال | لثم سانا تاّمطلا تالا هرمسغلاك تك اند. لوقت هن ركرك

 دش هسأر ىلعداقلأ ذات تعط ئيممالا هيفثوعطألا

 0 ٌةفئاجهيفسأ ًارلاثكتس

 .رع ركوبش ارقد تكس ضرما رع و ل اع كرت ىرهوملا

 ناشد دابسلو كسار ىلعكرطأ ىأَض درالا كلي نيكس "ال عر ر رهىلأثيدحفو صرالا

 ١) لللاشو ضرالا قادس ًار نعمامرىأ هد. هتكشفر نا دس د وو
 : 62187 يربام هد 4 5- روم مسو سهل قو

 ٍ ىف طقن لكو توكشموهن تكندقهخمحرخ ذل ئىثوأ ف يغرهفرطب بر ضيف ملا هيف وبطملا

 0 ىفءانلعلا ضعي لوقدنمو راش نالفةفلاخشوأنالف فا وعرلعلا تكن دولا والاخ

 1 ذاق حل انن ددح ىف و ةطقتلاك نكس ١ ريلي فراعمين تكل دق نفض الان سشنأ بالون
 هم

 ةرفومبش ةتكنلا او امهوكثو ف.سلاو5 رمل فيولا شلك للف رأى“ اوستن اهيف
 مور وس س

كنو 5 را فوتو يئاضيأ ةنكشلاو نيعلا ىف
رط هدتكسملاةفلطلاو فايص' ىثقءادوسة ت

 ف

 كو <و ع م ةهمصض هم

 اذ تكتستبطرو رقم ذرعا ة رص نكن فلكل و بتقلاع نمونملا

 حاصلا ٌثاهنلا وتين / (تخغ)لكذ وب رك4ات نتا |نمب رْصْسعْلا( تغإ) ب الط رالااهفادي

 دححلا

 لدقو



 5 ٠6 (تفن 20 ءاتلا قرح 237 نونلا لصد

 ىلارسعالا نيا لايييل لراس قال هقساىأ هفذ#ف ىلا هيد و لاف تاصنالا
 9و هو < 4 8 2ةءاه

 هدعس 0 ادي تعئامتعتلاو هنضوؤ لوف يذلا دوتعناا تف

0 000 
 * ءثلات متو 3 مل نم ممن #3 رعاشلا لاق تاعئموقنمتعانلجرو ها

 هم 3 ل 2و مسموع 40 ا 8 هدو 56د
 لاق توعُنَتعنلا عجبو هةضوتس ا هتعتكساو هةةصوتسا ى أ هتعتتساو لاك هتفصواذاهّتعتتو

 0 هاذه لوقتاغلانتاكْئ *لكو هس ل و كل دريغ ىلعرسب 22

 م ووو

 ةناعتت ع تعدل وانتا 7 و معلا با خنوكت ءذإا ايهما نا يال ديب ىأ

 قل مو <92 ِ ص 2 2 ا 5

 ”ةناعل ىدعللق و ةقسع تيعأ 0 دوهمع) وتعل س هرقل اشد هد تعنت لق لعفافاكم 5 7 1 ذاف

 سهر رك ودع

 لطحأل لا 0 و ف هد دوكساو قتعلابف ١ يص 0 اذاتعتْنمو تمس رد و

.25, 

 زال لاشبال تنعم * واعمال الاقمَعانا

 تيا نه ل هَّْمو هو ه. سناظتع ع نفهريسغ ىلعهإ مداه فوصوملا سانلاوباودلاّن ا

ٍ- 
 58 سام - سرد ا

 ىداالاد اذكر :1لوقهنمو ا هتةصولاقد 1 تعئتناوهعن لاق
 م"*س م

 «ء ممدود و سه م »

 قو تعني هو نسح اذاَت نأ حار ءالا نما لاف د انستا ىلا ادخ اراكرأج د

 مص

 . «بلاََصَو تعتل اريث الا نباللاق رلئممدعتالو ل قرأ همعانلوقد م

 هد مه <” س# ساق

 لأهد شاص ١ و وس تعنل اوقيف فاكس م فاكشي َن الا جيبشل فلاش ال و نع - نمهيفامع

 ىا رلالوق اوقو - طوما عج نيثعان قون َنوُشعان و حيبشل و را اف

 الل

 رس ,ريستلا طاش تع و ول « ريش مأرب درابدلا

 م 2 هم و و 7 و 1

 لق و َبْمَغاَ ا 7 9 و ايف 01 تتقن د لجرلا تعفن (تغ) هوغسسنتعاندا ارأامتا

 ىلفيلوقك ف و ابل مالا دو نرتادت تالارد و لاَعساَسْشُناَععَدلا

 ين ماع

 لييقو يللا نم ماههسلا لني ث ناك اذان انتو دف لن ردقلا تقلد ا.ضعهيلع

 همامهدن اولاق تع اكلدَفد- ع نسال 1م ردا بت اوفر نلف ابق :رملا اء اذاردقلات نع

 م سمع

 هوو قيقدلاَن قو توفل لج رحو مئات تانيا نايل ردا مهكتحأ ناميدلا

 ٍبيل-نبإ اوأ ءامىلعق.قدلارّذنأ ىهو هَ ةيركاةسغَدلاو مهتما يعمل
 ه-مسو < 0

 عادا هلايعالايعلا ٌبحاصايعسوُتب , ةنيطسلا نم ظاغأ |ىهو هتف نم سك“ وتد سا

 لاهو لاملا فور عسلا» الو رهدلا ةد_ثف ةنيضسلاوةتيفنلا نواك ًايامئاورهدلاهسيلع

 وهو ءاسوأ ارقي لك ريم! ًاءام ىلع قلي ىرفدهيضا قردح ةيج رك :ردرالا

 خلا نيستعا دارأامناهلوق

 ىرحو كحل قلاق اذك

 ىثمهنأ ىلع« عمقتوقان

 ةئمعي عضومارغصمةءيوت
 ىئسعم مأ

 اذكناتفنااهماهدناو هلوق
 ميسم هأ هررولصالاب



 َّه ءاتلاىرح ب نونلالشف 222غ.

 لص ىأ هم نمءركلاو لصالاوةعسطلا ىهىنارعلاا لاو مط ىأناسنالا اهيلعَت حنيت

 نم موكل فاصللالاقو دحاو ىنهمةررغلاوةَيلاوةعسطلا ركل هناديزولأ مدلول

 9و 7و سه ع

 َتيِمللاو هَمشوهمالاتق هتصيهناسلب هنحكو ل شوف 0

 هديت مم مس سرس ان -ء هد و ه

 ام ةأرلا تونس تغب و أمم هن هد رضاتخ هت اضعلا بهم و "يل لكدومع مءىد 5

00 

 فئالاودلاو ةباورقءاحاذكهرت الانءا لاه كيلا لال ؟ءددح و لوقا اق

 هو 5-2 : < 6 9 / 7 : / .٠

 هيف زدراتض 2 رك ددقو م1 اروةد>وملاءابلاءكوربو 'هلغةصرقد,ر دحاو

 تاصتنالافحامرطلا لاو تكس او لعوب و

 0 ىو د ىد درا ةيشْح ْن هدا ضعيفا

 اونو اوعسافنأر ةلارقاذاو زيزعلا لي زنتلا فو ا ىأعمسلا نصلي

 تاسئالان ممسالاةتسشنلاو اوملكبتت الوهنءارقىلاا اوءهسافمامالا ًارس ةاداهانعمنلعت لاق

 رام رمز 2 ه2 قر م

 حنو >1 لاه كاودتسلا اوب 0 ار النامعلوقهنمو

 9و 3 رع هو

 لوي ثيد سلا حاالاو ثوكسلاو «تاصنالاو 5 وه-تمع:لثمدهتصنوهتصنأو هل

 لليد قرطاج موأدشنأ» هلاوتصنأو هودصن أ

 ماذَحْتَلاقامّلوقلاناف 5 اهوتصنأ ف ماذحتلاقاذا

 سمس »ةم ردد هد

 نرك ديبي نبتت تن دق اا -اماذحو 0

 اًذاهّسصناو دال تسارع 0 هتكساذاهررغ تضنأو تكساذاتصن لاقي 2 ع
2 > 5 

 تيمكلادشنا ودادضالا.٠ نمهلعحهتكسأ

 و هع 2

 اهلاوي ام # ارتي ردا

 قاتلا : ىعملارخ ”لافو انلاومصْنادارأ

 سا سل تيا سس سود هع 6< و 1

 لئاك لكمدعب اف نع تصنف هرصنب ىلع ىدج أ ىذلا وأ

 85007 827 و 0000 - هد

 تكياذاا ايياتسنو 0 غليل وتصل : ودعا ثد دحىف و ىعتكسأفدب رب ىعدالا لاق

 2 رس أ 00

 اسيا هللاق ل ,دح قو دعَتمو مالو هفهنكسأ | دا ةنضب اوتصن دقو سموكم

 نكفردصتاى عرش ةرلا لاه ىف وبا نوسة لط لاق دوط مل وأن كمال هلا "ارنا

 || ىدمتسااذا لتس الغ تالذ :تققرداونلا ف بيذهلا (تنإ) ا 2 فرءالاواهسكت

 * تاصنالا



 4. (تدخ) ءاتلاؤ رح نونلال دف

 0 و 0
 ثيينثدخْئثكاذكو اريشفاسيسخ ناك اد ١ ٌتيسَح ل بذاسلا ءاممأ تاتو

 نءءاج قة صلصأ أفىأقذصت نم هي هنأو انييلعُتسم . ىلا ةلاحا ىأ ةتنتلا ن 2 و
 - عا

 ن7 هد

 اهئم هيلا تا يت رح اهل ثمو لاق تيس إل تالا وءايلاردكبرعلا |||

 ىلص ىلا نأمالسلاهم ع "ىلع د د>ىفو ك لاو ٌنكسْلاو برغكاو قرشملاو علا ودصمملا

 . 0 2 07 6 1 9 ّ ع 51 3 2 1 2

 تةيعاسلاك ترم ابو اوس فان.ردبأ ىلع لاملا تدب ىأةباهتتدلا فو ةباهتفرمشلا ف
 ددو) م#ه س د

 بأ *الا قات ىلا يعنيبام .ه امفاطردوغ قعر يو

 وو 52 مصر

 بارون قتلا بنغاان مدركعم تذ (تت) سشسفخالا ن لسا لأ نعتاصت ابنا

 0 7 هد 5 م
 ةفالقد_عيرْدَمتاذال جرا تت فار ءالانا داو ويه سلو تتسلل

 هصوودك

 ( تغإهَمَش ّدلا كلذكو ةيمادةيخركسممتا هشلو حرخلا كلذكوريغت محلا ته 0
 م52 ؟ره-

 ايدام هاتي اهوو هش انك بمال ٌتَكُسدلا و رجلا رشات
 سلس 9و »سس

 ليزنتلا فو كاد نموهو هعطق همها لسيحلا تحن بَل ان مَّسحامةناصملاو تصف

 لمى أما منالةبلاغتفصةفورعمرا تالا نكس اوس لاخلا ١ نمنوتحت و زيزعلا

 اا سسوو وم

 رذتلاولاضا!تالوا اوُهَص 2 نمتئاصلا ماد 2 رهزلاق
0 

 ىو 2# هد 00

 تحن لجو هيدشنل |ىلعهقرأو هصّقناسنالاوريسءبلارعسلا تو ىوَقْدَصْن مىوربو

 م6 57 يا ا و 2 8م سه -65

 فروصت ف ةرصن مرسي او 3 تيحت ف نيالا نم موشو 3 لاف همسانمتتلا
 م ر 3

 ةيارعلا تالا و هارى اس2 قرسكلابهسسق هم هوخلا تك عجب اولا تح 1

 2 و و و س8

 ف ةرط تخل قذر ردا ل زط هيت امتحمملاو

 9ونص < 10-000

 ١ 0 35 - يا راضلا

 و 0

 نر 3 مماتقبم ا ناتئاذه

 دقامنثلاثلات دما انتدارأو لا ضلال واولاثوطلاخ اوهياوص كرب الا

 1 عه و سا 9 2 0-لا
 اذاف ىءملانالبدسملاعضومببسلا هيف عضوام اذهفتتاماذا مهيلععانةلااهك رتف اهردعماق

 تديىوريو ءانثلا عاطقناببساتومنال ىربق ىن- نأ تلاقاسغاو ىانث عطقنا تكل 5ع ما 5 0 0000 .٠
 7 ه ”ت<

 ةعيبطلاةئردقلاو هفورح تهد ىذلا تيار ةازاو ىناثلا تيبلاوهو طاطا مهتسالا

 ؤ
 اعطت سكس ن7 هدوم ساس م كرطبج ١

. 



 (ثبب) ءاتلافرح * نونلالصف 33

 ا ا ع - و هب د ثوم 9

 اهقروةتياف.ةسعلالاقفةفنحوأ كح تاتا نمُّثدحاولا ُةنَتلاو اهيلعُتس ىلا هملأحو

 تلك رك ذ دنع كلذر ر كشىلا اة الثل اهاتمّرئامارخ 0 رق لاه ونادى نورك

 تتر ًيِآ شاور مك | ىفو او تددلا نم عون لكد نءدارأ

 سمس جدع و :ةر . 2 6 تا نت

 نسحاامو اريغص تدان نيحكرطلاى * لك نم انا ل رغاشمنت ”ركشلا تدنو هعررو

 ناو راغضم شمول اذاةشب ان ل م1 ااا املا دال ىكحا

 هللالوسرتنت ألاف ةبلعت ىأث د دح فو رامتألا ثاد“ الان مث 0 رشمتراثنالفب
 س ا# عمو

 ةتبانيغصتةتيوللا ركب فور خرقا لورا ثقة لاقف رود لسا

 امك

 فحالا ثي دح فو هدعلاقتدازاوراصورابكل وُ خم نأ لنا موا لاَش

 3 ل 1 :هءو

 تفدةفادن هن درت “ال نينموملارمأ مز ,ءالوأ لاسقفم م رس "ال هياس نم لاق هد ةنوانعمتا

- »-9 

 1 ل تيبوهتناع هرعش نامتساو نهار هالغلا تأ او تيم ناو

 راسا عج

 معلا لهارثك أ ادا او غولملا ةمالعهلعف ةناعل ارعشت امن دارأ قف يبت نك

 قةمْتلل ,هلاوق ىلا عوحرلا نكمالو نسلا ةهس نم هغواب ىلع فقونالهنال كرم لا له ىفالا
 ا و 5 3 2 000
 نيإسملا نمتدن آن م ىلعدودحلا هيماةتريتعم>تاننالاد دج ألاقو هز اءادآو لتقل عد

 0 66 . 0 ىأذ هع د سما و مو,

 ىصلاتدنو اه<رلض#اجراهلعمايقلان : تي او اهادغةيراخلاثدنو كاك نءدلثم ىو

 دسم قس

 ىلعتبتاماضي أت يينتلاو تابنلا حور لوأ تيل كيندعني كلج تلاقي هتسراشسن

 ةزودسص 9 وص

 قُمغَتتلاو 3 تيبانأ هب تس ءادم #23 لاق هراكور_مشلا دن متامَتلا نم ضرالا

 اهاز اراب ل فنتلا ايتسوايكو وش نماءغلا ىلعب دقات مانّسلاَعَسقوهوَسْسَتلا

 شاضمطنارصنثوسشبلاو ةنستاهمداوناحلفاداضعأتئابَتلاو ررعْنب ىسعىلا ةغينحوأ
 امهتدحا وفاَعْلا نامي رود ىأوزباهترخو قرووناصع اهلك اش ةرص نه ليقو

 ورمل ىمسي ىناراصقلا وَلا انهامهدحأ ةرو رتل سو انام هنن

 لاقف ةغلانلا اهرك ديلا ىثو لاغاجب عواد طبل لو 0
 سوو 39

 دّضلاوتونملا نمماطحممف 5 بلع 2
 مات و 2

 لف عوشلا نوكنلا# ةعسر بارعأ ضع فريخأ اهدا الاف ماظعرصشرخ الان رض و

 داؤسلا درو ارا نمرع أ رع اهلو حافتل اقرونم هرغص أ اهق روو ةىطعلا حافتلا ةرحهس

 ةناسو نعلا نم ىسحاصصاىفو ىو أت دبنلاو نيزاوملاف عضوي مكاهلوةوال_1- ةديدش

 يدعم وصوم +.



 ا ا ءالا فرس .«: نول لسف

 2 سود 95و ةؤس هس

 يرضغإ ورعول أ ور ثكن ارق نددت دس“ ءانيسروط نم حرك ةرعشو ريزعلا ليزنتلا فو د

 ءامدل اعف يماعاباوبىابيكلاو زحف مهاد 9و ءايلا ريسكاو هاتلا فضلات

 ىلا سائلا م :كسهذف تش "اما يضر الا تدي :أو ضرالا تينا ةلامحتارقلالاكتو

 مه و

 ةرتنعلوقكلذكو ةنئازدشءأبلات أو نهدلا ب حو أن هدلاَر ا 0
 دوم 9 نسس -- هوه < هسه هعمو ود

 0 دلا ضايح نع رقت ارو 9 تهدف نيض رحدلا“ هاه رم هر

 هلوأتاغاوتدا زلا هج وريسغ ىلءاسا اهصأقاٌرمسدنِءاذهولاك نيض ا رشدارأ ولاه ||

 ريمالاّبكر وهيلعهامثوىأ هيايشديز 26 ل وقتا هند مدلاو هستيشامسدم لعد قاو

 ىمبدالادشن بهل ,وكأ هقمسل
 2و سوم ص خ5 : - ل ةدءده 2

 دورملا,ل يملا عطقدقف ورخلا نانتساك 0

 ريجلا فصي سب ود |لوقاذه و2 و هسقدد 0 رو لسا عط علقم

 هيل سا اس دس 7و س 2

 . عرذ اللديزرثو دوربتيسك ه اعاك ةايطلات-ىفنرثعي
: 2 

 : 9# مهد«

 ءاملااعا نصوم هلوقءالذكو بلل ةحفيبتادقشلذ عمّن

 ءاع ليهو رثىأةفوكلا فو ةرصبلاف ىأ ةفوكلادوةرم هملا, ترش لوقناكيف عم ف

 م دج ه-95وو؟

 فلاكتلاو ىءعتس "او لقملا تو ٌةصقاوباَنلرتو اص انيفاووءا د صان درولوةناك نيضرحدلا

5-2 

 ىلسىبأن ب ريهزل

 لك الار را فانا ركلانو + تفتح سانلاب ءانهشلا تسلا اذا

 قة ى>مهلايط مهو "لوح تاجا ىوٌدَسيأد

 يقال“ :رعاو تابنلا مدعو ابي اماليدلان مءاضسلاءاممشلايف هد
 2 ا و مورو وي رس ءه

 تفخ اور ادلا ناكس وم ولا نيطقلا و اهولك ايل مول معارك | ورش مهتورب فس انلار بحت تل

 نش هو امم ماعلا ت رطم يهلوق لثمتب . اوبس و لاق مهلاومأ تكلشأو مث ضأ

 1 انااا نعم حاسبزلا لاك اا انا هد اهحنن "أر لجوز عه لاق انابتى دا اوٌلّقملا هنا تن

 هل هلع ع م22

 هدمسنا ا انيدنت نوم لكتس طفل ىلعءاناس احو ان نس -اودناهوشل عسى

 هلولعفا!نزو ريغ ى ع هيفردسملابانايَن ضرالا نم مكين ةقازيزعلا ب زئملا فو هاهنا
 هموم

 ىكح لل قدقو تملا هسابق )و بن درشلا اذه نما انس أوهو تاينلا عضومُسْدلاو رياظنت

 مضاد 7 5 5و نقض ا 58

 تالا لعشةتنلاو لصألا تلو دئازلاح ر طبهنمس عتق ضرال ا هذهت نأ امة نحول

 نرد بوك هوجورووس جوج وروسيا نتن م اج تهطلا

 (ىان“ برعلا ناسا - ه1)



 كيو ١" ةاتاف ءاتوتاوملالسك 2

 و 9 و

 تيهسمءاملا قوذلوللاو د تنك ه اركلادبزو

1 

 قو لتس فاسأل ىذا لقاتل 5 اذا مانوبوتلا َكاقشالاقيو

 نمسلاتاقسال او توملا ىلع نول اقينيذلا مهونيلتفتسمىأ نيتهم موقل اىرَأ اردبثيدح

 دشنأو اضيهنعلازولادعب

 اهنلبللا ارخآ عض تيد * ةهعل ل روتاقساد عب ىلباىرأ
9 

 قو ضْرأ ما 0 ةالصلا ماقإو ىلاعتهلو 10000 اهلا فدح ىلع هرءاج

 0 2 مأشلادالدن ويل عطوعميلع هقلاناوضر بلاط أن رقع

 امن اذحيىأ هراد'اتنع ىراد «(تيم) تاق ل 2 ا ٌرمهلاب

 6و وِ 5 هو 9

 قو هذعيوهش اجر دقأم رد ىأهؤاسم وقد رطل اءاديمامردأ للاي و

 و ّ و 9 س<- 8

 ٌقوُهر لابماحومامدقتصَم د اهماعقد ع

 هم

 ىشتسا هنأ سلا ةبلعُت بأ ث يدحفو قولان متمدَتلا وخز لو ندر املاء اديمىورب و

 أَم مرعشلاق ةنسةقرعفءادص قيرطيف ٌتدحواملاه َةطّقلا ف ا رهيلعدللا ل صدقأل وسر
 سا سه امم م

 لاعموهو لواسم قي رط هنأدارأ انزحاممرتُك [كملعانز راكي ناله دوب وهو

 هنآ نملوعفمو هن نأ قبر ط تلق ناف ناينألا نم

 مها م شه يس دل رىومدو -نص )9 جمس مد

 نآريسغدبحاو عمان نيب نو انتو تأ وتشتيت أت (تا) ُِش ((نونلا لصف ])

 اي هدم مو 3 ع 5 رو< ل

 ًايطبارعس سات ايتانو 500 [لرو علام انتو نيد : الان مره تيثنلا

 ا 2000 سا وو <

 ىرجيو هلعفتابنلاو يو :رالا قدقا تن ل ثلا تاب :لاتدنلا ا
 _- 2م

 1 موق ماليا نمار( كلذوثو ان اذإتامنل دقات لاق هع»ا رت

 وس ص م يوم 60

 لاق تنم توات ابن واس لا ا هاج ا 3 ١ ؟ولاعت هنا لاك

 مامو ع صو وم

 دعو اًهمْسرهوْلَه » باف قرش كرم ناك رم .

 ثم <
 همس سو / 2

 تينالاهل "اوعي نصلك 5 معيض ىذلاةرش ءاركصألا

 يور لافاك فاكلا دز رشنالاداأةرشاخألا وقد لصد انه تلا ليقو

 م-مضعدراثخاو رة ب 5 هلك اهيف بار آلا حاول 27

 25- مب 7

 ىأ لهم ات ًااذاىح ريهز لوب جحاوةد_سعونأ هزاجأو ىمضالا هركشأ شع ىعع تا 2

 0١ ٠ 00د هلع هللا لس ىلا لاهو لوبا هرهاظو ءووعلا وهتححو وا ديمو قدر طلا



 موز -هجهنالازمه ىعس ولا ةتوكاد معو أ لاق ةنوملا لاق هر ,امهلليقف خو هن هئفنو 1

 0 ا لل قش ف

 ىبوعوتيمهنأ ىرأ اذاَتواَمف هَ رض لاش و ةهئلارمك ع عيا ذافءملب تحاذ هوم

 َتوارماَوواهّلا لوي رامات هسا ميلانو ىلا اما ك شان اًيفصنمتواَلاو 1

 كراملا نبا لاقو هوم كشف برص اذا لذوال أ تام وراعثا ىأر كدي د اناكإو ا

 اص نكي لةلس لأ ث يدح فو كلتا سيور او ةوكتمسلا او مىربىذلاٌتيَمْملا

 لاق بهدمْلك ءىثلاتاطق

 مو (ثرم) هتاف « ملالسغ
 أ ريغداؤفلانانوملجرو ردح عشت الزند الا نماهاكلامال لا ضرالا اضن تاو ولو ْ

 5م د

 امدنداراقامو م مهأوقو داؤنلا ةناتومىتنالاو تناق تدر دم وةةرازست "اك مهقالو ك ذ

 قمن عرشلاو ولاول هلال نكتار لنك هالتك

 هنعُت د هنالنوذكاةتوملا ل ناركسلاو ءانلاك علا دانا ذاهتاسنإلا

 هزمهوناطبسشلان مقام عتي ناك مدولعدلا 0 فو توأأكث وكس

 هريغوأ نونا ن نم عرصي ىذلا نول ليث لاقو هيروهدقف نع داود :لور لاول

 ياني عض اوس و متاع ىالا را ون 0 د ونا «ىذلا تهمل و ت توملاءاسفت

 و و

 تفاضل 50 نمره اذال-- 1 واع لاس ن نين :وأ جمال ونقدم مس زد هللا ىلصد#©

 ما 0 1 ١ 9 مو
 هساراتط اطمالبر ىاردم# در رب ليس هيمو مود اودهزلاوةدامعلان , مفءاضتلاو

 سمع ه8

 كاماأش دانيل تقال لاقفالاتمالب عروب رجس ماسالا نالت

 هنالمقادهلامتلاةف اننا توهداك ل جرلاثر امنا معها ىذردشت اعثيدحىف و ل

 م دن © جام بدو

 م مهلا اذاو عرس ىذا ءارقلا ايسر م تاك |امف ءارقلا وم

 دزتح .رلاتاقساو وهلاازه ضعت هنلع ىجامّدح ىلعتولل كلاطلا عاصشل تبا و

 مو مءاس )و ه8 هسل9)ل .ه

 يصعلا تيل صلا ماس د عضأ ل وىدو سوق لامع أذا

 دلاَتاَمْسا لاقو ىل ارعالا نما نعكلذ لك ءاسنلاو رمل اوابصلا باطَتامسادقىزلا ىنعي

 0 بهدم اهنميعُذ ةبالصل اونا
 مس ضن تاعس

 يتم ساو 5 0 تا

 6 و



 (توم) ءاتلافرح « مملالس: 22 وو

 ناوي ةدوجوملا ةسيمانلاةّولا'انانوهام اهنخ ايم عاونأ بس عاوأ أ ىلع عقب توما
 0 ل يا ا 5 2 20

 تم ىيلانىلاعت لوك ةيسسملاةوقلا لاوزاهتمو امتومدعي ضرالا ىح ىلاعت هلوقك تاشل او ا

 كياو هانيدجافاّمسص نا كح نمو ىلاعتدل اوقك ةلاهدلا ى ةهوةوزو علاوةلالاوزا نمد ادهلبق

 مولا ثوملاو فشل تول مانا لةدقو ايئانتاف تقل لاو ىلاءتدل وةك ان اهنسو ٠ تع

000 

 ةالصل اهمعوانسن ىلع ىسومثد دحىفو ا و و اهنال سل انامدرعلوا |ثددحلاه مو

 لوقو هيد ادتقدت مف ن .هنا ملعتامأ 4لاقفدب رلآسف هيفا َتامدق ناماهنا هللبقمال_لاو

 0 ال مسدسه عضراذا سلا ارأثومالآل |ثيدحلا هنعهللا ىذررع

 هيقسأو ىلا نمل لصقاذاهانعمل قو اههضردقوةيح تاكولم سيل وصلا اقر

 1 1 نملصفا امك نافىدكاةقراغع لعل طدالو وعاضرلاب مرح مهن رد هاف ىصاا

 تامام مسالا ايوه هتيم لا هأاثي د> ىو ا ورضل قوصلاو رهتشلاو نيالا

 ءارقلا ةيشاملا ولاملافعتيّش واهلك نان واو تانوملاوُثاوملاو ممارسسكتالو هناويح نمهرف

 ناتوملا معلا صاعتك نانومسانلاف وكي ث يدا فو ثوملاوهوتاوموتانوملاملا عك

 رعاشلا لاق ةغلابللد دم هَوموهاهنامأو عوقولاريثكلا ثوم نالطُملا نز و

 لل ا
 هك -- سا م82

 ةلهو نو. ناد تاماذا حاصعلاىفو ا الرا كامو ثوم .يفرتك اودلاتيومو

 هن ضرالان ان تداول كلذ ماو وتيم ضو لا ىلعّرمعالو َ ا

 يلم سبا ىذلان اومئعي تان َولاَل صِضرالان مت اوما 'هلوهفأ شا ,هاسن أ نك هاوسرلو

 يا نا ويم ضمان وملاو 8 م واولا وكس نا غلهمفو دجال

 مقل اهواسعلإو دحام ريال رم 7 رمل ىلا ضرالا تالا هن وح وهنا 7

 الو روُدلاو نضرالارتسشا ىأ تاو اويحلارتسنتالو ثان وارسم الاقي ا :رثأتوامت رامع

 وهونانوملا عمن لجرو 5 تلا ضرالا نس اتولاءار نا |لاقو ٌباودلاوقيقرلارتشن

 هيفح ورالام خلان تاوّملاو ناو. اوهفحوراذثاك امو حور ىذريغىث لو حاتم عييلا

 1 سوم 27 نال

 او لك تول اما وللاعتهلوقك ةايعلاردكملا فوه اوت ااسن مو ىوملا عممس

 ' | كلذريغو ةيضعلاوم هلا ولا كالا نقلك ةقاشلا لاوحالل ٌتوملاراعت_سيدقو ليقتلا

 ص 00 م 1 ار وام عجلاو اهذإ [وتاماذاٌةقانلا كلذكوا هل هب وأاهدإ وكام

7 



 ذل (توم) ءانلا فرح « ماللالصف

 د هم سد

 نالاسملاك حجاحلا لاه امتد هيىكلزبزعلاليزنتلا فو يمرس ايس ئدناب

 1 هم جس

 تويم يمص نكت يمي رصتلا له ألاف سهلا هلا هّنام ًادقود>اودلبا وةدلبلا نعم
 ول هل

 ىلع تي منوكينأ | بنيفح لقاك ناك نا ليقوم لعذر لا ءامل اقواولا اوعدأم ليف ىلع

 نال لعب ظفا ىلا هان ددر ةهامتشال اًةفاكَغ سامقل اهيفاك رتاتكلوا زههسايقت أ اناعدق اوقف لعق

 واول : ءايلاانممتدأةديوسد.سلئمتب و ود م لصال اقناك امتانورخآ لاقولعبف فنا لتي

 لاس |ةم اةضشإ افلا "لعل !تاودةش نالت اولو موت سم لدقم مكعب لاقو تيمانلقءانلقنو

 - 11 ال

 مقوي ودلاو ىدملاو. نم ا ف.طعمنأالاديدشنلاءتيلا تيل حاج لال اكو

 ناكم لكن مت وملا همأيوىلاءثالوق و تسل واكد هي ىضل ىلاعت لا ثنوملاورك ذملا

 تئامّدومو ةلاالهيَّتاملهسفنٌثوملا»ءاجواذاتوملابابسأ لعأ هللاودانعمامن|تمعوهامو

 رمأوه سمات ماروصمانانراعش نكت دخلا ىفو هيدك وداممظفل ن مهاد لئال زل شاوا ١

 0 ىلا راعشلل ض لا 0 رصتتلالواَعتلاديدارملاو توما

 اًمَطامممفامهكأ 1 نمل صلو مْوُدلاثيدحىفو ىلبللاة ةلظلحأ الاب نوف :راعتر ةمالعةملكلا

 لا دا نأ اوال والذ ىلا تلو ةو امتار دامّدح بهذتلامهضط غال ىأ

 مالكلا ةعس لعاذج عرسال نونا مهو تومان ءمهاهني فيكلث لارا

 هني و نيإسم مكناس بولا ككردأ اذافمالسالا اوم لا نم ورنا ةلاهتساب علا رك امو
 ةسسمن الف َتاملاَش ةبكرلاو ةساملك توملالاوحأن لاخلا #تيملاوهريغ تولوا 3 0

 مث حا

 0 توملا ةلارم 2 مه هلا ا ةفنتذلاثيدح فو ٌه 2

 مامٌةَسْلاو ماناذاموكودمهو 1 .رلا تن امو رعولأ ياهلا لالضلا نمةيلهاحلا

 دره رانلاتئامو لستم ىلعوهو َتامدسةذن ركام نوكأ سك

 لاق ا وليت ١ ص نرحب نم قيد مذاهدامو

 ةم جس ,-_- ذو

 كأن و ةغضح ىلأ نعام اخو 5 ولن نا و تسيحاولاة فام ١ وضقان وم ويلادعقأف ىورو

 ىذلاهقدجلاهايقثالاءاعدشي دحىفو لثملاىلءكلذلكو والا نماذا اكمل اذهبثالا
7 

 «#ة- و

 اهشّتواليَْعَدكر الاهمال مع روشلاهنيلاوانتامأا مدعيا دال

 لاق تكدكأ خ رلاتناملاش نوكسلا ىلءولطي برعلا مالك ىف توا ل بقو اةقعال



 ىذلا خللا ةدم_سا ب هلوق

 ملا ةدمس ىدش حاعل ا ىف

 هسدصم ما ملانمأنالو
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 0 نمرسالاو مودوها أ موُدتَتسديطتو ثوع رسكلايَتوم هيف ل ضآلاو ٌتومعَّتام عاركا

 .ةلسمطل اد

 68 أرحل زي ىذلا( ناسيا مدن | اا واقفاركشمل

 اهساكنقةيلهالا بو َنِمبيعاسيإثيدحلا و ل لعفتدمللا حر وزتو ةيلهاحلا

 ٌتاموأ اهةلطاذاهس اء هال رااح قريت أت قل احاكنو شل ان لسال اقتل امقمو

 قىرهزالا دكا ناكل إتكم ها مالسالا همرحو ةيلهاهلا ىف لعشب ناكواهنع

 انكي ماكاو ةرثسل اذدلاو هضقاندعلا تس لاش :ارعالا نبا كَءمةدج ررخأ

 ىئ هرهزالال او هكر 17 هع ءزئ 1 الم هتلعهتلمهديسنبا ل اه ٠ ءاهتتاهصقو

 اذاال“ سقوط ىف قديردر الكت دقو ايش تلمىفةمئالان ملج "ا ظوح ال

 90م8 0

 هللاقلَحْن مقلد توملا ثلا نعى نعنالا(توج)ب هتكامىردأ الولاك هتك رحوهمعزعز
 مص ضن ه<

 ةرحالا تاج واتومتوكام تول خلايا اوملاو ةايطاكض نانوملاوتولادريسغ ىلاعت

 ٠2ه ء د ود سا مسا سا ايمي

 يات أ نمويالوىشع د تانبلا 0 لاف ةمااط

 منو لعفي لعفن ةكلتعاد وبسسلاف ليسا رطل دسسا لا توم اولاهو 8939 سم و6

 لاف لت درطاوراك ام ىلع ئيججلو لي ل ف عيمصا نماهربطتو لاق لوا
 ىو هد

 ةمو ذة 2 هد در 0

 يل ىنلاثنلا ميا وتامين لابو ُثيمو تيم لجدو ادد

 ٌتئاماَرحَّنام نا نولوق وعد ال وتم هولملقن ع 5 ءامدناّثعل نالاشءار هأا و رش دولا ىح و

 0 وتيم اناس هقالا# والو تاسدقا ل مست فاش ا ذهول بق
 لاقذغالع رلابىدعنيتغل أنس 0 و

 ءايحألا 7 هن يلا اغا 31 يقل اجار سدل

 5 الملقا ةضش اق شعب نم تل اغا

 9 9و و و سدو

 ءاملاىف مسهقولح 7 او هد له 0 نك

 امذيب مس 6م

 داوابعسمبج اتاك وسسلافو َن دودسون وسم اوم و ّق اوم مموقو تيللك تيا َلهفب

 نوكسااوةكر او نيف هلا العاف قطامي . كلاريشكم اثنأ 1قل + دتءاهلا نالنونل او

 ! 1 هفلرقاكت زم ؤلوت او ا ًاودهاشك ٌلعأف هب هيلع ءرسكد دقام ىلع ....

 » 0 يك مه

 ضعف «ةفاوأك رك ذل اقفاوهيوبسلاق عيلاكوملا وتيموةسم وةتيمىثنالا وأ همم

 م



 نايا ٠١ يزيد 0 اا 0 ا تن مافن ل ا 1 7 ”؟ يارا
4 5 200 20006 23 900001 0 0 1 

 م 0
 ا 1 مل اي رع 2

 سلع (تقم) ءاتلا رح اه مدعم

 ل

 روصتموت لاك يفشل نط امل راع ا ا - 2 01

 ىذتس و رعشهم>اح لبعن كل اناس نر وسرو ثركا نمةلد هاتان" يك ظ

 ىلاثرعَلاوُكَد رقلاهازعو يلهابل دلي ٌتوُدكاَو #* لاممالا نمنح اي اثر نر 1

 قدزرفلا لاف بيك

 تناك اهتم نمَبَسْحأو افراح لح تلك لول ١ 500 ا

 ٌتيِعَيلالاقو

 اهم وأ توما نم امال .« تراوح ورم مْتَسحانأأ

 لعو ل داوم. ديد ثابت حامصلا كلا تول هفابكةوثكت ا 0

 لاّشلاو طلاٍبْمحرررضلارَب ه بْشوُدَوُرْك نم عيا 0

 ءاأ اان همم فصلا فو نسل اك يو نيب تول ونمو

 ا ل 0 نيس( نمل دماتل انا بضع لا 5 ةيهادلاّثي ضرما

 وهوءانءاطلان كم اولعح اداصنيسلا ناكم اولع انافدساىفةغل تسلا ريغ اهددسك 26
 مس

 ىلع ا ل ل ا اَنصماهيفام تصوف مح رلاىلع ضم هديل خدينأ ا

 (تعم) هييفامحارخال عباصألاب يملا فام ا اهأمحرذكساف هدي لخدأواهجر ظ

 و و نا ل ارا 0 هه زرموم م "عيل 1

 تيقملاىرعالا ظفاتسا تيما تقع ٠ كلدلا نمووهو دكلدامعم عم ءمدالات عم
 0-0 ب ساو س

 ةناَقمَتقَمصاَهبالا دم ثلا دسسنا تالتعءل ردوا ا

 سطس و 2 5 29 2 3 اس 6

 ة ده

 يسر قيس اف د #3 نر اَنلارثكِيَن و9

 رضاغاف ىدنعهتةداامتاقاذا ا هىنتقمأ اوئدادنءمسقمااعب ظ 5 هسه ع

 ند رك أهلا تق هلوق ىف ةدانق لاهو تقام ارضا غاف هوس امل اذاو ت وة هلأ

 مكتتقم موك ونؤتف كابالا ميعةنيحكا اهات لوقي لاق مكس | مكن ٠
 ص قف و

 تةمدقو تبق دو وفهبكر حبق ىعأن ء يتلا لاف تاذعلا ميار نوح مكسفنأ 5

 ناك هنا فكس دقامالاءاسنلا نه مانا مكناماوحك 2 200 اوقىقحباحزلا هاهم كالا

 ا و هد ع

 ناك ةيلهات اف كلدن !اواعامم | ىوعملا فلا تملا لاك الرس اسوا شدو شع 6

1 
 - 6 ا 4



 د ا ا 5 0 ا 1 ا مرا ىلع كاكا و ةسم 02 ا

 .٠ (ثرع) ءاتلافرخ 5 مل |لصف لفل

 ماقصر 0000

 ادريس مدللي ذو ون ىمو ٌساَنَسو لطاف تدم عمسإو نئطن ع مس هن ارم ا

 هوب ناك ىن قمن سنو ىرهزالا ءاثلا فرح نمهعضومفروك ذهوهو َكّدَم مساءا لسقو

 ىمءانب ىلع هككف دعب مسالا ءارجا فمهمالك مهل نكي لال ممن ”الثللذ لفل لع سرمد
 هاص 2و هع م 0 2و

 هغلب ىهو ىغت تدنغت نمو ىعت دنع نمنولوش. اك افل ًااهواعق-اهلبق َيلاَدَك 000

 1 : ىلرقعلا» .-ازم لوف متاسونأدشنأو تيار 0

 اهل صرفمءاد نقط لهو ادري  ىملالطألالأ 51
 5 3 و

 (ٍ بك هكا لاند ىردأ اللاقف تدبلا ك١ ده يمن ىممالا تلأسمتاسوأ لق

 ص قب

 ' يو ةلنوطأ 0 اد داك داو وألا اهل ةفي فخ ىمىهو فذختو

 صانع تخدع رع 1( 0 1 ريغ ىلع ع دلال ىرذأ الف سانلاباهدوهع الو. د هس مص سس

 عمتجلا ليقو بسبللا لاسعل اًثحماو ب رلبأو َتْحلْسَر ركاب موو
 كنا ءاحجسو سمس اولافاك بكت هيفا اومهول سه اك هاستكتو توك هعجبو 4 دلابلقلا و صو و 7 ءءء و

 ودوءد م<

 يل لل عطاك و ثم ىضرأ اهيفثا ”الئزانمترملا (تم) ' ى 11 ننسيدشلا

 يال ىذاود قو ريثك/الولملقدن سل ىذا ترا لمقو اناا ماا ضرالا ليقو هين
 9و

 تو يهو تا رعأ عمباو َّ در ماو اهبالك ال ىلا ُضوالا ٌترا ل قو ا 5

 نيتعتلانال تعتلابامهتبج #21 نسر ارو وظل مامر منام 0 بج

 وع دى
 ريثك لاه ت تك نوم لأ هضعب قوة دل مالاد

 ماو م م 7

 الفتلة يخاضخنرلاتورَس ب. ىمس رون ماري مشسو
 7# عا ع

 ضرااذدألل.ةو مضلاءكئرلا توه هنورب هزيسعو محملا لأن ىركسلا دبع سوأاوراذكك

 ةمزهننا لاك نو

 لقانعةاوصوملقانمو 27 ةتورم نمكيلاَنيوطدقك

 )6 سس 9 رى هس دك

 5 للص ر اواٌةسّررقنيحا ب نالت ّيضاهل لاق الامخاف“ امشلاقَت يرلمم اف تو صو تم صرأ او

 - هر هرم ههثب

 ةيورلاق تدشن نال جرت 7 هوت رطمدق ىف هوةدصرم ضر لاقي و "لمادا ىح تاك اهلءار .رلا
 ةمرلاىدلوقو توما رماني 8 03 8س معهسص و ىةهرس

 | لاب رثسلاقننينبْلك « لاغعألا قراها نحَرطي
 00 ا



 مو# -(تنتم)  هءاتلافرح « مملاو ماللالصف
 اي يا يي

 مل وا مبتارعذملا رث ا!لاصتا واهلا مو :وه لاعفالاتهباشام ال اهاو ا و

 عحاو راثلابسصلا مانأَتَِلاب دارأ أفاق » اهجاورابسصل امانأ تملا « رعاشلالاق هاذ

 كالت مف تدور اهلط تسب درعلا ضعنأن و وهلا 2-1 ولاه لالا ىلءهمصت

 لاقيو ةغللاهذهىلعتببلا نوكيفاصخاشاديز تيل او ةيف لاعفالا رشامي رع ونلوعفم ند

 هبوب سدشنأ ىتيلر ءّسلاقءاح دقو هدم_سنالاق ىلإ و ىنإو ىاعلو ىلع اولاتاكقتبلو مل

 ليدي زل
 ثتودداك دعو هو

 ىلاو لافت اذاةقئاخأ 2 قالفاديَر ديم ىع

 يا

 ناو و هداصأ 5 . قتيلا ذارباب ينك

 مع 7 و 39 8و م 98

 زارا هرصو هب مسكن هوو يل جونا

 8 يد

 ٌتدلاهارس نءىنتلي لو 23 ترسىدتاذ:ليلو

 ََْن ”يهسر انس لسفر 00 امىتيكلوقافمدَنت ”نأهارسن ع يلاذسه عملو

 ير اهني منا سيدهتا اىفو .مسال ل لينا قراصاهارس

 هدسدق ع 7 ىو

 : يسيل 322-20 0

 هلا 0

١- > 

 امال كذفُلب ءا علال و لو ىف تنك نا

 هيكنرا :لئاسلات اوُلاو د با ارقيكملا تيت الفلاقب توما هو 540 و

 توقعد دل تان 100 ءيشاايميلا تم 1

 بولا مماسْرالاهبرقالو ةصشوك يل ماسر ثم 1

 لاك ة اروبا رلا تعم فارعالا نبا ٌتاَلاهلاَكَطيَتو تاما و
 2 ءء هم

 000007 هيا اناا هملاَتيرَعَتَو هنلا تدم ىأ محربميلاّتتمرضَلا

 هنا ارقوأ دم 6 وكلا سوما ببدبهبلا جلدته وجو نام

 2 0 انو لملاق هراعو ليال كاكا 1 كالذرسغوأ

 0 مس دع ظساد ظهر م نم ص 2 77

 كو امك هل ىعو.دعو ًاهعطقمل هيقدقعا لل, ذك 0 هدماتمّئدل د لوس اوىعع

 هلصأو ىئطئاولاق أك ءاننيءات اىدحاّتآذنأف هفيعضتاوق :ركف تم ءاعدج ا ءهلصأ اوتاغللا ضء١ |[

 ) ىلا برعلاناسل ب 6:0(

 لصالاب اذك لطقو هلوق

 نعفرحتوزعلو سد.لاو

 ؟هلمهملانيسعلاو مملاب طعم
 ىيعم مأ هررو

 ل0“ رولا



 لاف اذكر عشلا نمهلوق

 قلافواضي أىر_هوذلا

 مىوييعصم

 (تيل) ءاتلافرح يب ماللالكذ م4

 قل نال نمط ناو 0101و افا هينا لراوهتم

 الل الا الكتل ندا لالو اعلا هنع قت شمالو نطتمال ءانعمو نسا ات 26

 دق ًايئنانالا تيان 1|تااقف لَادمامديد 57 دال لق وبلال: اقينأ أعيطبالىأل لئاكلو ]وقهمف

 وكاد يي أو هلق ةو ههجورتغ ىلع 00 هلو وسريع أ: ا ىلع

 نمهتالأام لاقي و اميلي هال دق ىل_.ةريكلا هلع ىعاذا ىجودالالاك ا
 هللا ا فيلا ل لل
 ديزنب ىدعلدشبنأو هنعدتل 1لثمدصق#ت امىاأأ مشرع

 : 2 2. 7و

 ارا را انا ا تل مام 8
2: ١ 

  5و رض و و ل د هدو ءل 8 - - | م

 ||| هلوقو تبل ليقاهركذ درج ىعدوعين اك ايفريمتلاورطمدمدقترطملاىلولاو تينأ ىنعألوق

 || توكال ملال عاقلا ااه ورهضأو نمط إلا وج ش ةخالا لاه صانمنيحتالوللاعت ا

 | ”هلماعاهنأ ىريفنال ه.وءهسلوهو شفخالا ىرهوملاهبسن لوقلا اذه ىرب نبأ لاك نيح عمالا تال

 أراعضاهيصتي واع رد انا طعيرلالطسعب اذ كريو اهل هعبال ناك شخ الاامأ 9 سلع
 و مع

 قو نهد 2 كلام ننزاملاق رعشلا نق نيا فد > ءاي ءانح لق ةولاو أن :وضنم ناك نا لعف

 و روس اس م

 لاهو ريخنارمدأو نيح عفر ذ ص ا مزيج ّتالو مهضغنأرق 9و هدب ريوهو نيالا فدك عورقم كل

 : ةوجووأ لاق ةدرقمتيتكاوأو نال كلذكو نحف تديزام ءاتلاوال و مد دعونا

 0 را ولا ا سا

 معطملا نين امز نو عطملاو ذ*ُ تطأ ندءامنيدتثوفطاعلا

 هداشتاباودىربْن الاف

 9و ه7 عه م 2 ., 4 5 عآم و

 متنملا نبأ نامز نورمتملاو لع رح نيخ نوعا ناقل

 لد  رءول د هع و 8 رز هو

 8 امان ًَنامز نوما 2 ىرذلاعقممتافح نودخاللاو

 | لق قمل فسر دكلاب ياو تن تبروتةقشديزا# تالفاانلاتديزجروملا لاف 1 1 نال 1 ىن 0 3
 ءاروامهوتناط 8 ارد :امرقع سأزلا نمو دعلا يسيل قدعلا اسمح نال

 دواس |
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 هديسنبا رح الا ىلعتينر ةلادح أ وتلمس ناك اذا تدل نبت قلآ 59 اواو ءانرق جوعا

 تفلو المأوه فرع ًاىرذالولاك تلا هارب مهيسلا ىرهزالا م ادن ارسكلاءّتللاو

 3 900 د

 دلي وحن لقعملاق 0 وم ت و ما

 تنكسف ءافاأ طب زمور لااا هنيدملاو لكم ند ا قل .:دحافو :

 : اوسا فا سلق نيل فاهم اذا الا عقرب 2 واهم رصد وهي قهن دويتسلل دعا
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 841 د ءانلافرع « ماللال مذ
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 ىه1يقو ةلفاعملاةدمصعلاةنبقلاو ةفش اح نا رتل ا مطب
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 ىولتو لذ: ى 1ث 2 دمصعلاتمعم هيو ردك ٌتْفَ اليقو سدا هبا ةق يع

 لاقد يهل نا ةنيقلم هي تعاد اغا لول 077 ل تقل ىقذررع ثد> ىو

 م.اة #2 وس سل

 هارآلاكو ا هل نعرض يش ليقو ةظاملاةدي_صعلا ةيفالاديبعونأ

 3 سو 04 ا

 ىذلا سول نمّتَقللاو ثلا نا را حول نسال عسا وفوءاسملا

 مهم 5 ممو

 ىأاالف تأ عاناسايط دن ءو ليمفعلان ءىلإ ارعالاننا -و رشق ةلرصسلا اعلا

 مالا لثاني 2 1 تكلني مد
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 تارا طل 0 عن 000 ٌتالو تيلفكل د 4 دنسو هق- ةصقئأت رو هيو دول هلال

 2 م د ف

 ليال وم قت هناا وايل هيل دلل 2 0 *أ ةلااهبلعت ديزالا أ اورو

 الوهانعمءارفلا لاك أشم كلام انماكيشنإال وسر هاقاو ءبطتثاوزب زعلا لب زتتلا فو ىلعأ

 ه دورس

 حاج لا لاق اهيلع وعم اولا و لاك تيلي نموهوأبثم كلاعأ نم م كاظبالو مكصقن
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 تعمسولا ارعالا نبا هفرش اوم نعهالو هثرشأ د ذبح يختي !لافورفشم دشن

 ا د 0٠ ةييعللا ١ أ لا ملا 31و يحلل د اك 0 وصب ميمو 07 نق سلا 1م نيالا وو «ننباوحخزب يطع 051 0 يا ا ل

 0 ا ل و

 ةانثملاب ىأتكحاادهلوق
 ناةدن اكرم ةبقوفلا
 هامهأو مكحن ا!قهدح و هدمس

 اعمل ىف هتدلآو دحلا

 ميك

 هدشنأاذك أطخأام هلوق
 ةدامىف وانه سد بتلاىف

 مكلف مدشنأ و بس ح

 هحرشوأطخ دق نت داملاف
 هويتك م ها لانه



 قىذدااتوفللا ازمخأو هلوق

 بتكو توفالادر ًاوةاهنلا

 هع م 7 0

 ز-ماوةءاور كو اهشماهب

 (ثفل) . ءاتلافرح « ماللالصف 8

 ىلع ضياك هتهبن ءائشلال 2 تدلاو هذعكفرصامى تال نع تَتلام لاقي ُفْرَصلا
 1 همم وهم

 هتوَرصىأ هيأرنعانالفّتَقلو 5 دانيل“ نه تانفلنيلو 5 دشن ةتفاتق ناسا د

 اهنلأالواوا وهنم عيال ةفانم آر ةال سان ارق ”ناَمغبذح ثيدحىفو ٌتاغَتلالاهنموهنع

 ىياقمادهو هاولاذا 0 "لات و ىلإ تملا ايناس الذ اورق 1تقتاك هناسلب هتف

 رصسالو ور ورع دو الا عملا داس باك ىلا الورى مالكلا تقي الخلا»

 قتدألال أو هتك اذا 00 يلا لشتاء فيك ولم لاري هيرومأ- الددو

 ٌتْعْأِبىذلا لاجرلا نم 0 تق انا او يا 3 سلا ىتل

 ىنامحللا اههاولد 0 ا عج م

 ده

 م مهاوقو هوعصى 1ك ءممشفلو هتفكتو هلأ ادقو ىس ١ث أو ءاقشءامفاو قنا ىسلا ت 3

 #2 9 هم و ع 1 00 36 و فو

 توع ىّتلاى هلءقو تفاتلارثكت ىتل اءاسنلانمتوغالاو هملاز طخ .الىأن الف تفاتفتليال

 نمد 7 ه7 1 د3

 اهلوحوزاهل ىتلا ىب م لدقو اهنايبص لات اارثكت ىهفانايصا علاععدرواهقلطدو اهحوز

 رخآح وز نمداواهل ىتااىهاَبوُهلْن دورت راد اهدآوىلا ٌتدلَتىهفهرمسغن مدأو

 درا كلانا ماللا أجا اد > قو حولا هي غسول تفشل لارال ىف

 انا داو عضو + ىفُتشتالا ميع ىتلا ىهتوشللا بلعت لاكو ءام الا ىلا تدلل ةونكىأ كوع
 هد ,و وم هو

 توفالارسعنب كلا ديعلاكو ضايق او اولا هيف ىتلا ىهليقو ريغ متفاهنعل فتن اهمح

 علا وق لاول هنأل ل برات لاق فار ءالانا هناتعتلالك .رلا ملكت عمءاذا تلا

 الا حبلا قرر ثددحفو هرتف توج نأ ةيقارث ىتلابوُقرلا توفل نوطقلا

 2 00 دلل فام 01و 4 ا
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 تا 0 2 ادا ريناوهتابا

 209 20020 2-2 نأ رع مآ

 ىلار ءالانبان ع ل تا 5 ا اسياد

 د 07 ره الا هلا و رعسشلا امك هلع كدب «نامعأاتك وامك ةملع كك اروضإال لج راذه لاو و

 ية ل ع موه دة

 ثددحلافف و لئن لدعلابهنَ و اهرشقاذاط اص نالت قداصدربى1تحل تء

 هقلح م ؟ ,كلعهللاٌيعباذك خ -!هةاذافالا.عأ وثدك امد ال ون ومكيف ذهنا
 ه© ب تن

 00 2-2 هدم )وس ووش ا 9س

 مس امنا اهريشقا ذااصعلا تاليو ريشا تلا بِْضَقلاتْذباك وتلف

 وهوحج ءد

 بضقلاتي لاقي بيضقلا تلا مو ءاورفو انفاتمم اوهلاو تلو 1

 ىده- وه درو مه -ج

 0 م اعلا تذللاثمللا ديب تولت مس نال (تلنإ كييف

 تود هعجبو ءيطتغل ف ص م اللاعفبتَصَللا ( تما راع هقاوايزعسمالا اراو هديسن الاف :

 دربعوبادشنأو تطسطلانولوقي يذلا ,هو

 يس تم موس دس د

 درا توصلك ةناك فيو 7-0 م العاده نك رتف

 ا ريب لالادو

 تيتا ل -لاوُتاريحانَ 5 انقاْْنا انما يلو

 ثول عقلا مشان د مب نطاوملا فص

 7 دال مد دم «وعإ
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 و
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 200 جلا هاجرت أو هى الق و هنااا رع لع ارا يبقا 1 اثدالاو
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 0 الاوٌويولات (تت)ل سد نون اقك لطأال مهتغلب تابلو
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 ٌتاَشألا وها 0 قل زول فس 95 نانا ممن وه حاله لم
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 وح ٠ هس 5

 رقسش 10 ناك ن اف بند ذلاو فرعلا لمحل فرقا و تيمكل انيبامقرقتد .عونألاك

 ردت" 9

 ا يسلم ةويباعالاررع هتك واسم ازا تكون نيدو انا

 < وذ َ سس ت- ه رووسو ون مز. هو

 اقع قالو نك وهو ةفلكلا نلف صاج س لدا 0 طا :رخ اديداس ناكل ١
 ده )و هم د
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 ةفصنايقس نب بعتملا سرق ترمكلاو ا ملبس تأ عيدي تلو هتف

 وو:
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 ده“ نيل وة مث
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 دامو سمصط» همس 7 ان
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 رعاشلالاك لا ابل 1 رو وذيل وروصتموبأ لاق
 00 سود 0 -2

 0 و رى ووو 3 00

 2 تنك لدردب ردزبا + تك 6 ف 29 رس م و رس و

 يقل فوكللا )
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 اهاكحةثودح لاو ةصقلان ءةناك ىقوءانلا تسكت ثث ناو تركتص مالا نمت اكو

 هو

 تل < ول ئمءاهلصالا قءانل اهذهولاق تيكو تدك هالان .٠ مناك رعلا لوةتثدلل الاف هن وموس

 سمس »<

 لوقينأ كدحالا مسن ثد د1 اف و لصول اىفءانآ تراضنديدشتلا.هيذو هك اهلص أو تدذ دو

 هاك ولات يكردا :لاقو ادكواذكوح سالان ءةنأك ىهربث الا نيالاق 2

 دوسالاوه رعاشلال اق هلوق

 ىفاك هرد صور فعن ا
 هلمكتا

 اعاومدازلا بتقاماذاتنكو

 مفسول ىنسعمو لا لك
 هححصم ها رشقت

 ءاشلاب اهتننآت نك هلوقع

 اهللصأ الو قوفنمةانثملا

 ىعاب رىة-كنلاب ىهل

 "لمكتلاو دحللاو مكحملا

 انهرك ذيإو بيذ-هتلاو
 اه درك دو ماك ل ةدام

 ةعامحللا غلاك ن نول ى

 "زحف في رعئلانه عقوو

 ؟مرطس ؟هأ ةفيضع
 باوصو :ملاهقلخ فناكو

 ماللاوءامللا مذنب هطبسض
 رى هع جا

 ريا ىنيوم بكيل ن2 سنا 9ؤباب
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 .٠ 35 ع -َ 6 تح 2 >3 9 53
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 2001 دسوص 3 2و
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 مهو | 4 تك ) نالكو ءاصأ ثالكتلاكلذكو ءان" تملقو اول ااهلصأ

 نيد لوتس هدا دمك اردصملاوداوسو ةرسج اهيفرم ا امم 7سايكلا كدكو

 ةرفصةتلا ناتمك ٌةتمكل اىلا ارعالاننالاقو امهريغ وريال اولسلتا فنوكةر 84 ود داوسلا
 معمم سن ه9 توم ع 6 3 تور

 ثنؤملاورك ذا هيةوت ليلا لاو ناك اوُدلكو ةتكواتك تسكدقوتر 0

 و و*؟ ووو هوم ةو

 سرفو شمات 55 اواناتك |سرفلات 2 انيظلوفت وك اياد هرج ىشو ا
 ووسو

 ملك الاف ءاهربغب ال اكاذكو تكريم وا

 3 جس همص هوو كو و

 ميدالا يلع فرصا انولك * نكلوةفلتربغتك
 و

 ىلا أنبا ءذهلوقب بلغت لاق كلذكت سلا ًاهيلع ئاالولل اةصاخامنأ نعي

 ليلبلاوه ىذلا عيل بلر وهلاقفتنكن ءليلقلا تلأسدب ومس لاعداوّسنلا ىلاالةرجلا
 دح 0 ود :راقداوسلان يامال رعسامناو راكي را ويدبفلا ارجو هاغالافو

 اذني ودود اودك اذهامنا وابإ رقام مدنا ًاريغ_تتلابا ودارأف رح ًاوأدوسأ هل لاةمفام#م
 1 و ص و 0 1

 لسةمنبالاف ت او! صربدقو هديسبالاف هن ويتسمالك ىهتنا
 هو -و ]ع

 عيفراذىذنوللات تيك # فقس ريراهلا نال

0 2 

 تيكر رج أسانلاءارنيتربك أ أوهنيتلا ضعبةف_صلاقف ندلافةةيندو أ لمعتساولاق

 9 هوس و هس و كد 5-9 > : 36

 .الااانبلا هيرست ةبولملا ناله هاطلب نا و 8 ودمه هربكم مى عهورم سك تأ ك عجلاو

 ويد

 ْ 1 | "انتل رع ٌدآلاو

 مدس



: . 

 كنزي تضع :تصضتنلب ا ظىثك يلع

 57 (تك) _ هتنافرح م فاكلا لسن

 دوما عقب و اوهاوءامحأ ان "انك ٌضرالا لمت لأ لوز ع هلو زيوت طريتاوم الا نافك

 هوما و 3 مه هب و ود < ©

 هيفنوُضْأَيصوصألا هيلا ىو لبج ناكر اعتفاكو مذيب و صقل ةنؤديدنال هش ى جملا
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 انااولا قف لارسال مههاربا ىلا ٌلاحر* احلاقو ةيلاعُ ص لعل نع هنومكت ىأعانملا ا

 قو 10 اول ثَقكَو راغلااذ_هّنونءبابفك كسا / اوكتبدت

 #©ه م ص 57 مسه يناس ءءء 0 يا 0

 توبتلا عجدبر رراشتنالا٠ نماهءمح .واهمذ:ىاةالصلاف اباسلات تفكن نا نمشي د د_لا

 باو هيف عطاه رش عِبضبالاك اذا ٌتيفكُب ارب ارسادهو ل 2ع وك رااد:ءنيدملاب

 17 هاء م ا سادس

 ارتنك ١ لاقءأسوعيلعمتاىلصونلا ا صاقورعدن اذا بول تفكتو هلئمتفك

 ل ابربتوممل | قمه وسحا ومكيلاه ِه 0 جهد ةممع هول لاق ٌةفطَ- ناطيشللناف م 0 ْ

 ريش :زلاق هبلاهتف وهتك كيفي ا مالطا ل راشنلا

 0 هَ و ج2 000

 رهزلاف هتفكد شف لالخ لل ليو 2# همدان اد 5

 هلو 9 ةادعرس يلم وس )و ووم هه

 ددهماهلضفتفك» اضن 7 انصلا هصست يهلك ةضاغمو

 65-و

 ٌتفكملاىرهزالا لاق ةغلابلل هددّشو هيلااهمضفاهلق لوس فيا مالو ءامردسفصي |
 همه م2 هورس و # 0 1

 ىذا ٌتفكملاو اهسالنع ريتني فعمل ريلاعجاهلي ذم طبق هوما

 وس ءد وة سوم هم 6و < قة #2 هو دو ميامدسل

 مهلزانمىلا او ةةكناو رهطلانطبو ناطبلاروظش *لاىلقتتفكل و بوثام مث نين دس دلي

 ال و م هم هو ء ا

 ردقلا ركل توفعأديدش تك اننا فوفو تيما تلا و اوملقتا

 كمون نري نمف «هلاثمأن مةديبعو أل اق 3 ييغفاللاشثم" او طيملا ةريغصلا

 ردسقلا ىهلصالا ف ٌتْدكلاو لاف َي را هنجملاة دابا ومات 1 ديزي عاشو ركم |

 ةارشلا هلاقتو قاكشتارم دكبت كاز زاذكهىرعزالا لاق دودقلا نمةريبكلا ىف ةيتولاوةرغصلا
 م ةاس و

 نينا دع نم هرفي )او تذكرك ناقل امعوز وهم وأ اق كارلا

 هم ماع اس 9# ءر

 كلارا تيلكلاو 7-2 لا 0 0 (تك) دق

2 ١ 

 [ تيلكلاك عصا اراب هدر رك :ليط راك ل يطَتسم ربو » لمقو مع 0 : عشا 4 وديد.سد

 دش أو نارعالا نافاس

 نسم لاكموقلابَت لَم #2 تيزي اص بحاصو

 و ا 5 سم » هو 2 2
 ىو "اد رسناك اذا تلك تافو تلك تلف سر ةىلعثلا هريسغو ماعطلان بصلاة تلكلاو َ

 (قأنث برعلاناسأ - 49)



 (تفك ١ ءاّنثلا فرش + فامكلاّلضصو 20

 م د وومص )ؤهض هسؤ هو

 0 0 :رهوحلا ديلا سيقع ءرسرفالس | ىذودع ف ثفكلاو ىرهزالا لاق
 ١ ا 0 000 ا ور ه

 5 رست اَقكو ٌتينَكَو ذو" شكر شكا لم ا 0ك ل و

 ريشزر لاق مير ستففكو تيك

 3 هه ة-- هم 00

 راب وانتر ضافا 22 31-0 اهلها ماذ اًناقك ص

 504 9س

 شعل أ نول يفك !او دبا بألا ىنلابعاسل تيكا ةكأس ةدداكو

 لاقإلسولعدتا لس انآ ثردحلا ىو ساشا لعموم تيكا نبل لقو
 سل س7

 قلبقو املأ و اهمشأىأ شعم تفك أ أسوأ تفك 1تقزرو بيطلاوءا لا ىلاَبيح
 00 ةددو - وه د

 تارتاردقاهناتيفكتلاٌتفزر اوقف موضعي لافو عاججلا ىلعةوقلا ىأ تيفكلا تاز رريسفت

 ىنان لاق هنأىورئدلازخ الانعبفما يعور عاشابا لع رقي انهئملك افءامملان مدل

 3 ها“ <

 لسنا كلاب دكت عاجلا فال نيدو قت وغ تيكا هل لاقي دقب لير

 / سو هيل هقلاىس هلا لوس ىل اراب تي دحنمو سلا 20 ىلع ةريغصلا

7 
 اهنع ىتفعيو ىتحانن رع تفك هنا ىعضالا اطلالات يفكلاامو نس البق تيفكلا

 س اساسا خد سانت #ث96-خ 95 همم

 تن , ودونآ لاق هضقودمفهتفكو ًاثفكه مفك( ولا َتفكو امنع سبأ

 9-ان هوة وسو هادو 2 وسع 6

 اهارش ا * ع

 5هسو9 27 2-00

 لتزتتلا فو لل ا مينا عشولإ تاق لاو هلا دضكىأهقادمقك لاقن و

 ىدنعولاق ةغللا لأ ل وقاذهمد. تالاف اناومأو ءا.-ًانافك 2 ضرالال هلأ زعلا
 سمع 5 <

 : تافثك َتاذىأ هيسصدسمات اومأو هضأنأارضقز مداذاَقَك نمزدسمانعتاقكل نأ

 نا ل ازاثلل .هلوقاتمو تاوماللاهنطن ”وءانح آلااغرهط ضرالاتافكو تاومالاؤءانخ الأ

 تمرات سرر قانا هر طع ءانمحأ مفك د ريويذدللا تالا افكر رباقللوةانضعالا

 كن'اكدبلءتافكلاعوفواناو مأو*امتحأ تدق مهنرختو مهُلَعص اهات اومأمهثفكتو

 لسوزعمتالوةيثددخلا فو ٌتصاتتَ وقاذافاتنو دأو ءايخأ تاك ضرالا ل عن آت لق

 ىأ هتف وأيام تحصلي لك مزمور نين ءاركل

 ىرعنشلا ثن دن فو ىلاهتنك اوأق انو وسما ىرخ الاثيدحلاهئمو ريقل اىلا همس

 مدعم ©

 هذهولاَعذ :رقللا تنقل ينقلك ذهلاققاهتوبمىلااَتعَتلافةذوكل ارهظناك هنأ



 هس ا وثب

 جر ترط ني :فوييا تنم حم

0011111000000 

 0 آذآ ]1 ذ ز ز ز ز 0 ز اا

 صاحبا 0 09025 يي يل يت ا ا دل. زد نوف

 ا عرس 1

 مرع  مثك)  ءاتافرع ٠ فاكلالسن
 سدو وسهر ) هس ةم 5 مي همر

 1 00 دمالكلاريثك ثاكشك ل رو كتابا حلاو دار
 َ تم باوص 7و هضم ى

 نراقتةتكتكل لاوتيتكلاو ايو هر ىذا ةتكتكلاوتيتكللاو م :دمالكلا

 تككَو ةهتهفلانودلصضا ىفةتكتكلاو كيك دقو تاه لهناو عرس .قوط+لا

 ةنكسك كصضلابث الفت كسر جالا نيمار دال امص لا

 0 كم :ثيدحلافو هلا ذروهو همر ةولاملا طرم عك ادار هلا نينكلا ل موهو

 هملعىأ اطفأنب مرش عسل 0 ارعأ نمد هحانىل والاءاتلا فرفع :وفاك لامضب

 رشا ومويلا كلذكو ددعلا مانىأتي رالوس رك 1 . (ت 71 ( مالا

 لاف " سرت
 سس ”وو 8 ةم ورهمص م 7 زر ا

 اهرادتلحد_عينم تاق تلح ىتا دالك ى أ ردن ردقتى جئنا اق
 هدر ظمعص

 تكلا( تسك ) عضوم تركت لدقو اهرادتسا لانو سلم لك ”نلدلافتاحلدف :

 .«؟ د سوذ

 تسلك مدد: ضو أ لغتي د>-ىقو عاركن ع كلذ لك دا و امسك |ىةغلهررصَتي ىذلا

 ري 67 سا ع و هو :

 فاقا اوفاككا او وهوهو'اظلأب ل 30 هاور فو فورعمراةعىدنهلا طسقأ اوهراذلأ

 هو و وسو

 عمجباو 6 :رتاكر يغصتلا لوول دعكسلا ما ( رخ الا نمامهد- لد

 رغنلاهنومس ةنيدملا له وروُهسْعو هرثالا نبا لاق تيعكلار ذثيدلسا قدرودقو نانْعك

 ولأ الع هل فرع الوهديس نب لاق فورعمر رءاشرأم لاثم ىلع تعكموناو ليشمل اوهلسقو

 اهبقولوملاحاصصأا حسن ضعي ىثاوح فتي ارو تارت دعوتنا احاول

 «#ثهمضصر 7 هم عع هوم 7. < و ورم 7 هو

 انك هتك نفك هيو نعت البف علا اي ةروراقأل |قمطةتعكل او

 متم ع” د م <

 ةالص هرع نب هللا دمع تد دح ىفو هفرصىأ ههحو نعهتفكو اعجار محرر ىأتقكناف

 م-هلزانمىلا نوبي ارشعلا لأبي ىلا برذللهأ تفشي نأنيامنباولا

 95و ساس<- - د” ينةرص 2 ةوو عصر

 ودعلان 5 ناتنكلاومبق ضيقتوتاوطلاو دنس اىفعرسألب افكواناتفكو اتذك تكي تفكو

 ف ىو دى - مى هو و همس دك

 1 تيفكودعو ضب تفك سر وعغب رس فكس رفو ةدشف نادي>اك ناربطلا و
-« 

 هرم ام همم م .--ص

 قرشا مارضاك دنا هتفك نم «* ىه رلافىواهتاهيد. داكن
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 يل ل انما ا ا ا
 نق ل 5 7 7 3

 0 7 2 ١



 (ثنك) ءاثلافرح ه فاكلالصف ءى

 د ه< مهم 6
 ريودمهلاوشيشكلا ني توصوهوأنملا ايس حاصاذااكوك تكي كيلا 3 4 ششكلا

1 

 لالا 0000 هريدهلو وهو شدشكللا نعركبلا عافت راَخ كالو

 لاق ردم شك تكي ثيللا لا تكلا دهفال لق عفر ذاف شيشكلا هاةريد#ملا

 نءةراكبلاَتوص بسب لجرلارد- م توصتينكلاو 1 اوصلاوىرهزالا

 - و »م2 ةم سه د ه س

 6-2 نساموعو 10 لعمو ىسعو ثدد_>قو تضل لا 5و 3

- 

 002 5 بس 1 ا ا

 ءلقملا اونا لاقن ةأَضيملا لع ساننلا تاك ةداتقيلأ ثيد--ىفو طيطغوربدهىأ

 6 وو «# ملت 2-07 00

 الانبا لاق طيطغلاو ريدهلا تنكس |ن 20000 ىوريسس م كك

 59-8 6 مدس وو ا

 7 تكي شحات ؟لاقب وتلا ىف زامتسيامرتكو مهاب

 و م قصو هم 6م

 ٍباَصْع دي د1-ا نمدواا دوس #2 ءديدع تكيام شدحجالا

 نر ا هو قا ود 8و 8و

 ى تكيالشحلار عالانبا هيصختالو ول :واهتكن اللثملاقو

 و 11 8ة-وو

 سدح مساعد نس هو مع فكيالو رز كال أى متالرومدال

 دكا هبل عفو شيلدكلاو 26 1 د الو ىدضعالد فكسيالو 5

 لاك ليفي دتك ل جدو .اهرفي تكرم دلال بعت جم هءاسامىأ

5857 

 2 2م د سان 5 جوا بم

 ] تيك كاز ل سانأ ىسفرش نأ َ
2 

 0 ا د ىلا 00 دا
2-2 

 نيددلا ت ا اررتتسا نسبا نوني نيذهرأو ال

 هتأفرالكل ا|تكوردمل 0 ياا وتكلاو 000 1 ىج نا لاف لح ىأ

 الر د 9م

 ىأهين رقد فر فوهسينك أ 10 2 دك لابو هداف مالكلاو ار راسا

 0 اومذتقاو ن الفا. سمك الوقتو هينذقو هينر ةأو رف لسمو هتعمسكهينريخأ

 "اَقسودَك املاق يبعْنمَلام لاق يصف ىف ارعأن ع ىنامحمل | لتتلا همك ىنم

 كميرواو
1 



 "ما (تنك)  ءاتلافرح « فاكلال هذ
 م

 لس هيقم ل ”لرابم مك هس ماء طاووق ثيدحلايف هلوقو ينال ةغلا لعين مكر

 مكماهطاولبك هلوق ل ثموه هريغلاقو ةَقضرالاركصوهلاقفهنع ىازؤألا

 بكل البقو تنكس انيكك هتبك عرصإايبكلا ( تبك مة (في المفإ)
 يو ةه سى م2 صصص < د سس جس 85 -

 اتمكه وج ولهتناهتيكر رو وش 520000 هللاناثب دلا ىو ههحول ئذلاع :رص

 هسدقو كي تكا 0 00 عيل برضا

 و 79 201 0س

 قمتي ا اوي 38 اغلا لاو :ة

 . نمذخ أ انااا تيلقف يلا تكلا لأ افي نمل نر قرهزالا لا مهلبقءايبنالا

 اًرهلواهق رحأذم هداك ًأباصأ هس ممب غلب دال ظمعلان ”اكيفداقحألا و الا ندعم هوك
 2 او سوا د

 لصالال يق نزحلاديدش ىو .كمانزحةطط ىأ رن ثيدحلافو داك الا دوسم 0

 لالذألاوٌقرصلاَتبكلا كردوملا ءابتيلادلا يلة فهر بك نزلا باص أى أ لانا
 2و ممم

 لج تاي ب 00 و هيهحجوأهعرم هرمصاكأ ا 2 ودق ةرمصىأ ودعلا هلل اّسيك لاقي

 نانا امبدقوأ ةداج انمي ريكا ١ 0 را 1 ني دعاها َتبكَوهّؤاَرْخا و

 5-5 5 ركز اصاهؤامدجاذاف ى م ريكلاث يللا اهدا عا

 مقيما يكل اامالط اذامرييدالف 3 لاةيروصنمونأل اه ردك آو رصأو

 صئذإالغااىدا راد تاتو 0 هولا نموه لاق را رك | ومشعل

 تهز الخامس ا 0 تلك قلي ٍ مالا هتالصلاةلعوانيت لس 1

 1 تيركلاو رحال بويل ريكا !او هن راكبه ذي ذى أد عماذاف .كسالهنافدضفلاو

 ةيؤرلاك رجالا ي هذلا
 4 م ال ع »و م يي م سد هوس
 كس رك بهذوأ ةضفوأ 5 كح نلحو ىمدعل له

10 0 

 امهوحتو هولا وردقلات 5 0 ١ هدي 0 ؤرْنط فارعالانالاق
 و «ه 0007 قس 89مرضص

 ضأن هداام لقانا سوه لب و نانغلاثوصوهو ماذائيَكَتكَ

 ءاملااهمف بسادانيدبلا قر لانك نك تك :أم *اكاهؤامرُبك ناهي مالا
 | 5و هم 5 - 0-5 22 2ص 01 د

 قوفوهو ركبلاتوصتدتك. إو كي ل يقابل اس اشنكو 00 اثَكَو

 9 ع

3 5 00 0 
 د للا مص وع مدح 0 ا



 'رلمكشلا ف لاقو ىرهوملا
 ةزمهلا مضل تيقأهب اورلا

 هدعبوةموعتمةيفالاو لاق
 اليقئاقف 3 ص للا تدب

 تاليرتاقا شنوا

 توريلاريمادا ىريتاك

 ريماذد_هلاو قرتك ى ريت

 تعم هإ
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 نت هم دع وا س

 رم ا م

 وذ

 رهدؤالئتإر ىطغي ىذلاوه لبقو رتل البقو طي اوه تقلا ىلاعتهق امى و
 ل ىلع هن اناكو : زيزعلاليزتلا فو هظفحاَذا اِضي اهنافاو هتوقءاطعأ ذا سيق هناك نم

 ريد #قلا ثيل حاج زلالات و وشى سب ىذاكردقملاو ردت اًسيقملاءار هلا امي

 اذاانو وق هي مل اة كلاَس توقلا 0 وشاب لا 1 اظل لبسقو

 ىنعف طقس ارْدَق لءويفلشكالو هسفت طْمص يذلا ىشلا مسا ٌثوَقلاو هنوشبا-عهسفت تح

 ىطخب يذاكر دل تيما ارغاالافو هذا نمةجا ارد ول طعي يذلا ايفا تيل

 ءايداعنبلأو وعسل بلع دشنأو هندانلاوزوشا مزال تقلا لا دو هل "ولج 0

 0 امل 5 اذار أوىرعنَتبل

 ئ تقم باسل ىلع ىلإ ترس 5 وبحاذا ىلع مأ لص اىلأ

 ىفاريسلاديعبب لأن ع ىربنبا كي ةريصيهسفت ىلع ناسنالات ال ءوسلا نعلم فرجع
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 84 (ثوق)  ءاثلافرح *« فاقلالسف
 دسم بوب و

 : عرف اور 9ع 3 0

 جالا لاك و ىلاعتهتلارمأ ميل

 دايقثالاتانتقالا و ترق اهلل رمل تك لددَتدَكو 1 تنقل دابعلاودالبلاّبَي 1
 1 سا
 دهم دك 5

 82 ارقد كسبس تاع عر (تعقإل نين نيتك ملا "هل يلق انقل است نقد ماو

 و و 2و

 : تئاقلاو ةتبقلاوتيقلا تل خلاف قز رولا مر هر ك ياتو (توفإل دبا

 ايا ود :ءاملا ماعلا نمناسننالانديهيمودياموه حاعصاىفو قررلان 0

 َّت ”اوقالوٌت وفه دعامو ةغلملا ىقوءانو التان الا رس الفلل ةسيقو دللثيقو

 ُ - هم مو

 توعب تاعرد مه كرلاو كرش مد ةرسفد اانا 0 ءناد

 هتان ا ورم انتل دو و هنوسسن ءةريسخالاًنوق وات موق كلذ متاكد ندب نسا لاقوأ نقرا

0 

 هديسئن ال اق 1 ساوتس ثوقلاو هتاسقالا نأ ىلا ارعالاٌنرا حو هوقو عج ًانقاو

 هتاتقي نأ ىد_دعلاق ل راهمانس لسكان ع ليف لوقولاق كلذ باك ىردأالو

 اذه عمسأ لو لاق ةيثددب ايش هيك مانعملابةقىلارعالا نباامأ و هسفئلاب ”وقوعصق دلك أ ًانانه

 نبا لاق همم عام مأهنملوأت ا ىردأالفهدح وتببلا اذهىفالا فارعالانباهاكح ىذا

 ةلوقنم 00 ريصقل اىسقنتناق واللا ةفاموب «ىليلا فل .وىلارعالا

 ىسفتت نا وال اروصنمونأ لاق دحاوُتوتلا وتاينقالاولاق 5 0 رلااهمانم لصف تاعي 2:

 87و هد ل 27-0

 هلوقو هلك هأف هوم ىى>ح سب رفا دعراسفن هحور ضر, هنأ ىعملاو هحور سقت ازأ

 ىتداليلقال ءاقةقانلامانسم سك ارانأ ولا لايسأا أ 2 لد رااهمانسلضْفَتاَنع 2
 د مو 7 ةدضس

 قرتراقهتقرر]وةناك تاتا هوو ٍليلق قزرب وُ ؟ىأ هنوف انو هيض نال ئمهتم عال

 ثدد قو نك تل تولة ناقش را ءأ شدعلا نم تاق فوهو

 © رع ج

 نووماهدلاتب دحفو ملام رذب كر دمحلا ل1قرر لعجا مهلا

 © ي-

 انوقاسعتر ا: :لاىفسقتو تومان مك ا هلدعف نهدف وشمال ١

 ةمرلاوذ لاف اهيل ىأةيقتلرانثتفاو (يقترامهالك اين

 انك ةسيقال هاوس د اه وكيلااهدُج هس 200

 ا 205 و ) 2وءدؤه

 لاقل تلا قف رام ماي ةنيقك تقلا هل تنقاو انوقاحف "نادل _قرانلا ف زفان شناذاو

 1 ع ما
 ك ارع "الانس ادشنا هقاط اهلعتافأ ١ وءوُسل اتافأ او

 ٠ 4و 4 1 4 يب 4 و 0 8 و هيي

 دمتم تس همو سه اىبا لا ملا مق أم ديهدس ااعو
 ل - 2 - 2

 تلا

 0171518! جيونإ ]0531/77 ام 01 ا ا اق لاا جاما برت نسع نم وجا# همت |



 (تنق)  ءاتلافرح + فاقاالصف ماا
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 لعأهتلاو ة رول لايحب كيراشلا نيام َتمهقلاوةدهولاوةم لوك او كيو اومشلشلاو
- 

 ا -و م مول <

 ءاكحاذك ناعضوماهذقو تهاق (تمان) ال عجة ماقاكر هعلات ملقا (تعلق])

 لاعز :زدنارب_غاةعاضمالا ل العف مالكلا ىف سيل مهو مارأو هديسس نبا لاق ىتاررلا ؤةغللا لهأ

 7 انقالاوعوشْناثونفلاو ةالصلا فءاعدلا لمقو مالكلان ع لا مالا ونقل (تن)

 لبقو لصالاهنأن لعث معزو مايقلا ليقو ٌةي_معماهعم سل ىلا ةعاطلابمايقلاو ةيدوبعلا
 -هعو 5

 ى>ةالصلاىفملكتناك م ةرانديزللاف نيتناكهلن اوموقوزيز علا ليزغتلا فو ميتا هانإ
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 انههتونقلاف .مالكلا نءاثكسماف مالكلان ءانيم وتوكسلالان رماة نيتناك هتلاوموق ا

 [ياالمقار ا والم ايفو نعىورو ةالدلا فمالكلا ن ءالاسمالا

 0 ممايقلاهةءايشأق ونت |لص أ دسعو لاق و ناوك دو لعر ىلع :وعدب عوكرلا دعب

 يبا اشلا راش امد كو كلذن منن أن مو امئاقوءدلمنا 349 0 |ثونقىفثدداحالا

 تناك لصلل لاق ومامقأ ١ لوطدي ريت ون الوطلاق لل ًاةالصا األ وهيلع هلا ىلص

 َ 8 هد و هسد

 د قو يئس ئاسلا تناقلت لبس فدعاجلا لتتبع قو

 ا مو شلاوةعاطلا تعتمد اصر ثيدخلاف هرك درركت دقو ليل توق نم

 لوطوةالصلا ءاسقأة ءبرأ ىلع توما ىراننالا نبأ ل اكو هيفدراولا ثددحلا ظل لمتكام

 ىلاعت هلوقءنمو لصالاوع اذ_هةعاطلاَتونقْلا هديسنا توكسلاوةعاطلاةماقاو مامقلا

 هعاطأهتبهنلاتنقو رولا تون هنو نإ ونقتالصلاىمايقلا ممم تاتئاقلاونيماقلاو

 ةداراكن 0 !قنمنأا: يهةعاطلا عمو ن ام 08 رواق 1ك اع هلوقو

 ةعاطلا ىلع ةقلذل هته ل 0 افرع مالو ة ةقامل اريمغت لعدحأ ارد .الىلاقت هللا

 ٌتناقلاو ةئيشملاوةدارالادعاط ىهافاو عيوبي نالت ابملاعاطاج ا سلو

 لبقو امئافوادجاسلمللاءان 1و نمل جوز علاق أك ىلاعت هتنرك اذلا ٌتناقلاو عبطملا

 ةسفللاقروهدملاو نيدباعلا نمىأ نيتناقلا نمت ناك لجوزع هلوق ف تناقلاو دياعلا تناقتا

 لاَ نأ صخامتاف ناك اذا ىادلاف هللا أ, ئاقلا نأ ت ناقلاةقبقحو ءاعدلا تونقلانأ

 لسيف بي وزع طماع ودابعلا تونة هعيش هيلجر ىلع ماهو هو ىلاعت هللر ك انمهنال تن اعدل

 هدسنا ةينلا, شل مابقووهف نيل مأنق نكي ل نادال ةعاطلاوث اسىف عديت اروكو مانقلا

 ويس

 دو نايس يي لع تي زد سي تادف
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 : ىلا ىناعملاهذ_هنمدحاو لكى فرم توكسا اومايقلالوطو مايقلاو ةدامعلاوماعدلاو

 اة :

 تاكو
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 ما (ثلق) ءاتلا فرح « فاقلالصف

 معد اا قئعلاوةوقرلا نيدامت اًمااو ةرصاختا ىف

 نيامسرُفلاَثَْدو ٌكقتك زاايغو تكور كاذكوا همنا ةريلا و هو ةدايسلاو

 و وس 9و ل ٍء و هم

 تلقوا ملغسأ ىف ىلا ماهالا تلو اتعوشت أ ىهيو هبقولاةدب ربل 3 تاو هكذا هناوهل

 نكلو اول ااملوقتو هلفاهتلقأو كاف تاق .ريسكتلاءسلف دال ان مااا او غذصلا 1

 هدرس نأ كن نالف هَلْ وهقا قوامالاَتلق قل هعاَتَمورفاسملا ناار ءالافو اون

 -وو

 تاور ىأ ثي دح فو قر اايتلاو 3م ةقلاو هىدهادضر ءانالقئالفّتاقأ

 - ىلع محب 1 اوه يت مرغ ]وف كلهم ىلءىأهسّتم 2 رمل قاتل ىلعوه و لعرأ

 القا أرملاتنلقأو وح ىلع أتلف ىلع ىسمأو و رش هي ى فو وأ 0

 ظ ' نقيل رشيلاغواه يذم
 «ءوو -

 روم مرا ىلع قل الأ نلت #* هأطيءاسنلاثيلاةمْل

 ىتلاتالقللاو اهدلو اعارد 2 ل ستقام رك المخ تطوان عيت ثا ىرعلا تاكو

 لاقدالو ةقانا كانك كلذ اًدحاوُذدلَت ولا يعلو َتدَلق ادقواداو اهل شدعبال

 هونك لوق كلذ كوشي و 0 "؟ لك كلذكو نام كلانا لسرالكاذ
 0. مه لك

 دورت الة مرعَصلامأو # انا ارفاهرثك ًاريطلا ثان 0

 ىهىأ تلقا دفان ثدللا تلقا مسالا "ين 7 سد دياره شادت اكريطلا ىف هارعتنساف ||

 دقناو ل تغدت او وشال دا نوجا وهوا دقو ثالعم

 يهد ل ىءغ

 ةاكشلافقاك دسلامأك * رو تطرب( امل

 دشنأو دحاوداوالاااهل سل جلا ى هتلر م اولا
 وج مو

 دجأام ةوفبُح كوم سلو: * اهدمم مع

 ىئاعناامسةتل عليا الاةمتأرما وكنت سنع اثد و اهندإ وهاذا أرملاتنْف و

 نزولا ركل الخ را ءلامع "ارق ريثآلانبا هريسفي هدو نأ داواهل

 تل ُتَلّقلاو نيذهتلا 01د اردت اح رمزاك اه رتشةءاّرط انا ثيداسا ىو
 سه مىوع ي« سمو

 ٌةراذو ىفاسنللا نع معلا للقتل تلق ا تاق ل جرود سففهدسفأ ىأ تلق هتاقأو همملق ةرغضل ةعنونم

 ماسلا بلا مضوي
 و وم مم م هموص

 ع وضممي داما امم * ان نوصل رديت ع<“

 (ىنا' بوعلاناسل ءا)



 وده / هما نس اس م« م 5 زد < 212-

 0 طلو 03 ا صانو

2 
 هس و

 رولات داولا ساب نوكي واب هر ن وكيلا نيسلاهتسعسفلاَثَقلا بيذهتلا فو

 ةلا هوُدصْفسْهلاَتعلا انر هئأف تقل ونيل كيل اىدهأ اف مالس نبا ثيدح فو

 - و م ص

 ناهذآلا نم هريغب نا لاف و نيحأب اررلاخوطم ب ساعم تشم ا عدو نأ ب اودلا فلع نم

 8_2 ٠ ل
 يدا هازسو لعمل قا سينا ءثددخلاقو ةسطملا

 3 نغلق مخ 00 0

 هه 57
 لبقو بيطلب مي ان رلاهمفىذااتَدقلا ل. قو سيمو ىأ تدق م

 98 ع دس

 ند ع ا 8 و كاىدذلاثن درا توما و 0 0. لاعب د مد ربط يح ا ا

 | اه هب | اعلا و ئنوايالك أو م هدىق قونالقل دما ٌتئقمو بيطا 1 اوفأهعمو راثلاب

 هود

 ديزلاو محلا +. اكراثلا 0 ةفصلاهذه ىلع تيل تتلاعب رذقلاف

 ((ترق 9 همأىلا بست ةقكربنادتلممهلكو رد كح نيالا نم اوفالاولاك

 ياا ا هوو وود و هيوم دس سس

 دشنأو حرس قّداموأ »ىلع هضعب سد تركوا رثو انرق رت 2و 00

 ووو <وو ى

 لست عب عت راق مد 35 هل'اك ُنارْمْعْلا ا ملع نش

 : برضا نعرضحاهداجترَقو مدلاهسيفَضامْرفلاَترَكو لاو دانيت ريد قت راف مدو

 هس 7-0 -ه ع
 ىأ #2 قتافكل لا نم ارش لدن * لاف دوج أو لملا شأوهوتاوكوَتراف لسمو
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 99م2 < و <

 ْ ةهذَجن ريك ةأ رح ارضا لوق هنمو تكسانورق و ةورغت ههبوترقو قالاعذو أ قوششم

 لاك ىناعللا م ما رع 6 | اى ركنا ثوطايخال

 ةرشتلا مالا ناكساُتَلا 0 حج رسسلا سونرق ىف نيسلا نمالدبعاتلا ىّرأ :رأو هلت

 مو وولاوءانمل انهو عقتتسي لبا فن ”ةرقُدلاكت هذهتلا فو ةماعلا اف

 سير والا تالق وروسنموأ لا تا وا وأ ضرأ در لس كلذكو

 3 ةنامت لم اهنم قل تَدحعَوَت وذ دعم نه رار :رودقو لاق ءاتثل 0000 .واعاهف اتق

 ا مط فس تلقلاو مهلاروختلا ىف هللاهةآخرمح ىه هوراك أو لقأوةنؤار

 قنا نافاذكو و5 ردت كبقوهيف باقل 7 ”ىلعبةوفنر رح ىلع ف وكف فقسنم ل

 جمد ىهلسَتلاتالق 5 دادي ايوه نعل تفك كفو انش لسلا ضرالا

 تكلا تقل اديزو ألام ليدلتلا تملا انائاملااهف ع ذكي ل بحلا فار هلا اوهوتلق

 رد دوب رووا ووج دج



 نجلا

 0 ْ ول 000 000 فقع
 5 : 7 حا ا

 م (ثنق) ١ ءانتلافرخ ٠ .فاقلاوءافلا لصف
 9 ع و توهم وه -د

 َنأاوْعَرو ىثنالاكلذكو هناربد رومات وف لجو ىلبَىَدُعِبَتلا ءمنهذالو هبم#

 اهلا ةفناكاع ا 1 لااا“ و ارم اهلتلاق حراك فل» أن مح رحال :

 توم ع سم وه ص ٠ع “أ 5 هو: 2 هس 2 2

 01 5 5 ع 5 9 َ 9م

 اهلف ودُنْذَأبحاصايلارس ءألاقو ةص وخلا ف ورظلا ىف هيوبيسا هاكح ىديتوُديأم
 1 و

 موعد وة ةتوهسلعز رد الولف توشأم .ردقةيلاز نى كك وفكر درت لعح 4لاكأ امد

 ىبنلا علاقة رهىأثيدح فو ةأدقلا توما اوَنلاثْرَمو هيلي خت

 هرك أف الاقف تلات ءرسأهلنالوسرا: ليقف ىدملاَع را باد ت .وهيلع هللا ىلص

 ادكب نالفئ ىنتافكلوق ندوهتاوُهلا توم فاخأ ة او رؤفو ةةاجلا َتوموعب تاوهثلا ثوم

 توكاوهو ل لاو تفالأاوفراياوسممالاولاءجَلاتولللاقبارعالانبا هن نةمسكأ

 2 سلس سدو 2 يي و < و 9 ْ

 وفك تاوقلا توم نال تاملاقب و ىولاوهو فسالا ذأ وهو تا املا ونا وفا

 هم« 0 2

 0 ةميخلاوأيَهملا بكلتا ) 0 و (فاق الرصضإب
 همام 385 58ه

 ماعلا ع 6 ىريسمل الملا و ماع اوهْت امكن لع فاللم دتشلا3ل و ماشق مهند

 م مول مهم ادهش يمه ع وع

 00 ا دي حو

 وهىل.قو م ىلا منركيعتاو خلق 0

 ىذلاساسّتلاَو وع وكوني أرصاو مولع ع نولعنال نهد موقلا ىلع عمتي ىذلا
 5 »هدو هما موو ىو ووسو

 3 تومقم مهد نع ىلوقوتلق د 9 ؤرلاق بوكو وفا ُئرايخألا 1 ءٌلاس

8 5 00-7 8 2 

 بذكلاوةميغاكى رز مهد :عىرم أذ اناءانعم ل بقو وسب نوم وم لقو ٌبْذكىأ

 دخلاو دع او ىنعمعّتقلاَن تحولا نسل

 ؛," تص ب 0206 ع

 انا ديجأحاعن مناخ 0 ّي:رااماذاا مدن اك

 8 سا < ركع 12 5 ةهم ضم وه مع صاع

 هعيش : ثددل ١تةقتو ةنيمفأ »طق دور ”اتدو ىددلا الم لع بص“ أقراماذا وق :

 مدع ”ّه د تس 839

 الملق هعجهنق و ءأهاتقهتشءىذدلاَتق و هملد قمتها ىَذلات "لانا لمقو ا و

 ةمرلاودلاق صا هتفاوهلإقهنقو اليلق

 لقتل اراحّتَتقا واهأط ات 35 ٍةقلخريغ نما دوس ريت ىوس

 ىشعالالاق د اوه هوس سلع 1 وط 9 اهتمّدسامأ اهيوهضعل صخب 9 ةَصْفصْ اد | و



 (توف)  ءاتلافرح ه ءافلالصف مو
 ٠ ل التلاجة احبج هس مج هج عم مس

 فرحا اذهنمىورامال انيعلا موهضم لافت ل ءاسغّ ل عانت نمردصملانال سامقريغ ىلءوه ِ
 و د 2 د . لو- هس و 0 -

 قاف ىرتامئرقو توتو توات م- منو عئابتو: تولوشاكتئافوهنانوق توك, تافشيللا

 لاهو فالق نم ىعملاةداتقلاق ور ف ا روم نمنحجرلا

8 
 ىح ععام_هءارقل الافق د ناك اكواذكن ناك ول ارظان ل وقيفابم نمت ةنمىدسلا

 ١ كو توك الىأناتفنال مالا اذ هو ناشي اوئاسس ند دحاو

 مة هم

 نءملاك هسفل دلع 0 | وددت :اقد_ةفأسش كن هتيم ١ نملك مكح هال اقهنلع

 هنأرمابناسعيس وأبا

 قاف اال 5 برا ا ناف /

 و هرب دك 5 و ةم و 4 0

 هيلعتاتف .النالفو 2 ْن ىلا يوتو نيعدف تصصأ ااذا المتون الو كدوف الى ١

 ه2

 | مارك داب نجا دبعاينلا ثنو هرم ان ودع ء يثلمعدال ىأ

 6-2 وع 5و انآ

 ريغ دى نمش ف لعسفي ىأهناثب ياس قلم لاك هم نم عج تايطقزع هبلانبا

 كيلعَتاتْفادقكن ود ل صاف اش دح نم لكل لاستي ذ ف هيوددش اهحاكناهلعم ةلءسعأ

 ليهم يه د ىمدالاى رورو هذ

 صدم امد .٠ 2 هدوء ثد

 كره مْْعَبلامونودام تت *  كرصإ ىمود قادس تيسم ا رحاب

سفالاولاق توقلان هوه ىءدالا لاق
 ماب تاتا ارقلا تا

 . 77 ني طوتسك

2 

 هيديتسا اذ اّرمهلابدىهأب ًايٌنالْفناََو :!تدكسلانب او ل..ثنبانعىورو ىعصالاهزءمل ادا

 527 4 دلو ايام 0 ا|تاعام وى 5 اذهقامهع : مهل امصدقى هرهرال !لاق

 8 رد 86ه ع .ه ع

 الاول 0 بوو هيهناقىأ اذكى هاب هلعتاتفا

 ه2

 ماكان 0 ف مسودياعدتا لما ناو لام هب ىلع
 - - دو -

 ةنذاتن د و هانأر ارم د سد ينال نأ |هأوعمو تاع توا ٠ 5 هل وق كنان مموس

 4و 0 ترالاقتمرب خان )سو هيلعهتا لس طلو الاوت هسفن لام ةمهىف

 لع ل ريل 38 ايا ال | 2009

 هلوكت رضفكت ودرب بيتس نأ سيفك تكلمف و كدي تح هد.ىفام .وهنأف كس ١ ا دراو

 4 م2 مد

 نموشو هلا عه العد منال ءاهنأملع ارسال سل وكرت هناك نمامهس

 8 ةرمدتلا ف هيود هنأ ارد ر ااذا هيلع تاتو و اذك قن الؤ لعن الكوت ل وهن 30 52 دوما

 1 عج روب را مودي وسور



 ما“ (توف) .ءاتلافرح وب افلا لصف

 - سس و .ه- 2 -و همس 9 هدو -- و عرس 0 01

 ىو اوهو فسالاةذخ ا وهوتاوفلاوتاوفلاتوملاوهو هنلةفاودإةةوتوملاهتقل لاق لئافلاو
5 

 رلعاف مسي لام ىلعنالف تلَتأو قر ع اوهدوسالا ثوملاوف.سلا:لتقلارجحأل اًثومللاو

 8 تُقام أنادقتالوسرا.لاقفءان ادارنأ سو لن تا لفوزت !ثيدح ىو :ًاقّتامىأ

 مونأخ ثنأامغيا وسن ادسبعو لاق مثلا ةفاونعودئافأ صورو ٌتنافامسفَ

 ىأاذكبت 5 رالف تنك و هلم سااذاهَنلَتفالاَعن هامش حابك وف شر
 ود

 ىّدعت 0 قالا بضل |ىعف اهعف ر و سعت ا!تصشك وربو هدعتينأل بق هيّ وف

 لوالا لوعفملا لوصف لءاف سيلا لل عفلا ىااهبلسْاوءى ثلا هسّلَتحا لوقتاكنلوعفمىلا

 نوكيفعف :لااماواهشت ىهُتدلسفاىأ ا اريمذةريخال اءاّلا نوكتوان ود:مىناثلا ٍبوارعشم
 25و م هم و ِ

 لكو ةتلفاهسفت تذخأىأس هدالءاتلاو روك و لعافل مد اول و ءةمىلا ا دعتم

 كيما 0 التو ا كوتا م هالاو َتاَثأدقف ثاكشو تيك خ ىلع لت عأ ! ١

 ع ٌثولَقلا تلا هيلعوشلامهيخ متم لوق اوقو ديل قيل را متظيالت ب ىو و هرغص خرم

 5و نيك 3 هر

 ةهدرب و روزرح ل + ه عمو 0 ارعراثندح قو ننداز الان دم الل اعبي

 رى وس

 ىلارعالا نبا لق ثااذاددنن مت نينافانرالم تشي الارقساامارال ل تؤاف

 ل ةتلفلتدا ريق وفوثدد+لاقو هن وسخ هنيلل هبحاص ىلع تيثالىذلا ب وثلا تونا

 د لا تالفثالا نميراباهاهساهبلقشا اذءدبن متى يفاهاف 0م ظ

 ناَحملا و هلودرمألا ىتق هيلع َتتْاو هد 2 ١|ةامجرتما ومالكلاَتلمفاو تولَقوَةلَم
 و وة

 ىأاذكى اق َتاَوُغلاٌتْوَقلا )ل نامسإ تلو تلفأو 'ةذ :رقلا ديصي هنأ اوبعز رئاط
 م 7-25 ع

 بهذ انا وفدا ىعألا ننافو ٌتاليالوٌتاقبال ىذلا هتثد+ا فارع لاقو نو قيس

 ثتد ود لوقو هريس اهنا يئذلاهنافو ىنع

 يكل اورْدَسلا ىداهتافْن اولا 4 تقرت ادراط اهبلعْترُأ اذا

 ةباعقزلو توتدنع نر تقفل كت ولنا همكم واه هرم ردات فنا لو

 ليزعةلافو تيكسلانباامهاكحان واغت انو اقوا واقل والا 101 و ىايعللا نع

 انارطضاالواف ةالتخاءامسلا ىلاعت هَ ف ى راهي لا ّت "دوا ن من جرلاقح ىف ىَررامر زعلا

 انتواقتامهتسامدعاستىأ نايشلاَتواْمَتو لءاستتال ءوعا ماما ف سا هيوسسلاةدقو

 واولارسكبانتوافت ىريسنعلالافو واولا اوه فاو اورد صمىفنوس الكلالاقو واولاعضب



 لا 20 سلا ذي ا د ىلا الا هي ا لل ا حر ودع عز يو د ٠ سلا ل ا ا را ولا ا شي لا
 ا انا ا . . 1 ذولا ا 1 ل 1 9 1 1 تالا 52 9 01

 (تلف) 2 ءاتلافرح «ب ءانلالصف مب

 4 6 1 و

 1 هنعهللا ىذر رعي د>ريسف: قرين الاب الاوو هنن ضي يخزن ماوذخأ مقال

 لطتدقا مصعف ةنشنا او رشا صم نوكت ناد ريدة عسبلا هذهلثم وألا ةئلعلادازأ لاق

 دار لبقو مالاراشتنا قوَخ ابر ردوباسغ اودي در رريغن د لعق 5 ة3ّقلاولاك قو كلذ نم

 افيناشتل ااهفرثك كلذلو اهون ىلا س "نال تل قفيشستلام .وبةمامالا نأىأ ةسللاةتلعلا

 نم ةليلخ ةلفا] نش ةي تسانههلَعلا ل فو اًسال_تخاو ىديآلا نمامازتنالاركمو ا هدف

 ةايملار لا رثكقرأتلا كحل ارووملا عراسنةم نامل ملخلا نم ايف نواف : رخارجألا

 ست ع وقوف ةلفلابهن دوم مولا ح .كا رهشالاب لو هيلعهلنا ىلص ىلا مان ًاهيشق'امدلا 0000

 نقب رعلا ةداعىلع ىراوناكرلا عنمن م عدم :وةعاطلا نعراصنالا نةونو برعل اذادّترا نم

 ليقورهش لكن مهليلرحاصصلا فو رهشلا نمل ارخآةنكقلاو اهتمل جالا لقلوب
 هضىرتت أك لذو ةرخالا ىدانج نم موي رش اكمارمسار مشلاهدعب كلر مشلا نممويرخاةئَلا

 قبرعال ناك متيهلاونأ لاق هتاف مار اررشلا لملاك اذافهمفىتاًواعرف هَرأث لحرلا

 ا الاىداج مانأ نمو و رخ [نمةعاس خا ىهوامفنو ريغب ةسنلشا اهل لاقي ةعاسةملهاملا

 فئاجرخان 1 مةعاساا كل :نالّةعاسلا كلت مس يحله دك داب ةعاسلا كلن نوريسغي

 دش :أوسعتلابغتمامترخ" الا
 م 5 8 هرم

 اًدمْنصمش امن 7 00 وبول ةمهاس خو

 دي ماب مسددم هس و

 ايسّنيوكةتلكف "1
 ا

 ريغ نورخ 7 و لالهل اًوقى رامات وروح || 0 يلا ةدتلث ”لللبقو

 قي ودعب تامل ” دلك امال هلكت يعم 9 رومشل اف كلذ ون و را دو ٌتلَعل وأ ىلعءالو اوه

 و

 ىارعال انا

 2 - ول ووص م

 درع ديس اك راهتكرادت * ةلفلدللاو مولاّنبةرامو

 جانا عع «ب راغسإومالظإ نيته 3 تيمكلالاقو بثذلانهسرفهيش

 نال كراس هد ا ارى هناتلف ىندال راسل ىلص ينل |سلحة نصشب دف و همالسلا

 "كا عد 57 ع جنم

 نإ نا ظفحوأر 00 ١ يا يم 000 اىعملاو

 9 و ن<25 م 6
 فلو راحو للاواني ءالاا اه اب دكر هيف

 لتاغلاو

5 



 . رص 7 85 م سا _و ا

 فذ نوثلفتت ىأ ىدب نمنوةلغت 0 رد خ ؟اناف ثيدلاهسنمو ىذبهيفرعأب لو

 كلم ىللعف ورشا لج اداب مق :ّقذلا دعب درجت الف تق لاقي و افيفع نيءاتلاىدحا

 نوك دقوام :زالتالغالا ىمعنوكيت تالكالا و هنمتلفأ ماع يرو عما

 ثيكسلا ادن كسا ى ادعم تلا اعقاو
 2ع

 ايراتمسو ىدجارخهقلا ىرج 3 ىبحو ىراتج اهنم ىف و

 نقل تعزل نزع ام رقتلك اذان هَل اًمعب رتب تتلف ابساتالفإ ىف مهلاثمأن مديزولأ

 ٌتلَكمالا اذهنمكلسدل لاقي بهث نبا نمسَلشُتاىأى تلف نعمروصنمونأ لاق هتلفأ ع
 م ثم موس

 ف و تكاشملاقي ال وتامين رو تافغن اونالفنمنالفّتْفَأ اآاد-قو هنملقتالىأ

 منعا اذا تح ماظل ىلءهللانا لسوهيلع هللا ىلصهنتالوسرلاك ىمومش أ نع ثددخلا

 ه و

 ا : 0 عم نوكيو هنمّتاُ أه هلوقهملاط وعماد اذا كيرذخأ كاذكوأرق

 ليقول م نانا شلالات | قى :هشاخ لىأدح اهئل |

 داوفل ا ديد طم أ نان :1ةسرفو عاتن عنا ماو عن رع هلاناتلَعلاَو م

 ديدشلال _رلل كلذ لا تالفتثالاو كتل نمناتلصلاو ناَنلُملاتيذهتلا نانكصلا لدم
1 

 تل اوةناَلَقَث أس اوءىرىأتاتلفل-ر و داوملاديدح طيشُتن الكل جرو ع

 ظ تا ا

 فت ينال نس اك ةدوماذىوتلاّ كنمَتنكَفاذا

 بذل 9 حاشلاو ستاماك 5 رت

 ةتافلاو دد درالو 0 ع نكمل ًافىأدةاكرمالا د "الذ ناكل امة أمتلك كلذناكو

 اداكالا اى رم كا ا ماكح !ريغ نم عش سحالا

 دخان دبس باص راك ؟اهردتب اان تاوعل اس رطتم للاهمال كلذك تناكوةأؤدارأدسعو لاك

 سلا نا الاراصتالاةماعو نيرحاهملا 8 نم سو هيام لس

 ا

 1 ”يايارزتلا ىف رشالو عزانمهنع هناا ىذرركب كال س دانأ مهتفر عدل كلا دم

 ةردانرما بلجوعتامناو لاق ةتقسلا نلف نوما ىرهزالالاقو ةرواشمالو رطل 1

 5و ىو دس

 كّذهلا بيد لاقو وجمل سن نماهيفعمطال ىبدح ع ”الاراشتأل

 1 عه اي

 3 رصقو ىب هدا لكو 33 مهل قاف ىستة شب اواك



 (ثلف) . ءاثلافرح « ءامثلا لضف ب
1 

 ١

 ا < ع ام «ه/و<

 وك وزوار ءرةتفااو داوم عتب ىلا ءاهّدراذاهلبإ ىارلا تدق ل رد

 ةتخافلا 0 ةديرلات حت عّضوبو تبا !ىرهويلا 0 دلاتو 9

 عاف نأ قيلاوكا نارك ١ دىرب نبا لاق دونما اهلا نميرش موتخاو ملانتساو

 رمدس تا

 ه س7
 "«ه سسمو

 0 تنودةتخانلاتدقَو رّمقلالظوه ىذا تقلا نمتقت ثم

- 
 22 . مس اقف هصرس

 وقم اقدم ءالذ نط ألا انشقت مشتل يقهر ل تكملدا ثلا هئعافلا

 هم9 هرج سا

 اهيطنإن | 01 راوي مف تسواذاة كرو ٌتْحاوَقةتخافنا اعجوةتخافا |

 ا ارسلك و كفل كاي احلا مهطعل نمعو ل ارمعلا اوم نسملاو

 ل هت م | مه وص مسساىردأالْحَلا ةغللا لهأ ضعي لاك قحمءاوأل اق انههالا

 رقتلا ٌلظهيفباو هلا سايعلاو أ لاق امالي ئدعلللبقاذهلورمسلاةاقيقحلا ىلعلظ

 فيسلابهسأرّسفو ءوضلا نواب ممم همس أل ظا انوي ةتخافن انا هلاقامباوصل اممذعب لاف

 ناس م 2 فارع 1 ا

 اوس :وهلاقي و ردقلا نمتردفلا حابطلا ردم و هّمَدك انذءانالا تك .وهعطقاتذم

 م او ع واق ل بص

 ادهزب زعلاليزنتلا فو ةيوزعامل انساتا لا 0 ف ل

 مو ووو

 يبنارعالا نسا لاقو 8 ازهار رادرط هاما دقو حاجأ لا ازهو تاع

 بيؤذفأ لوقو لستار هلا نان ارُملاو ةكسمد نول ةءفعضاذاءا راسك ليلاس

 حوعوا اهمال مو * ةيم نمت ائاماهاخ :

 عضو مىفتئشامهلوقو رددل 0 ال اردلا نالّكار ةكلانهرن 1

 ىأءاهلا نملدبلا ىلكو توم قنوت دقو ن ذك ةفلبوأ . نسا ةلماك مب اس ىأ لاخلا

 ةفوكلار بخ مسا ٌتارْغلاو ةتورقلا ممالاودح اولاك تا تارقو نانرفدايمو ةيمامأن م تشاء

 0001 1 رار ىو تدن زنون ىلامبف نا عت ويقل :ًرملانيَو فورعم

 ىتلفأ ا اكى جنبا ءرفلا قةغلٌترغلاو ايعابربلءفندي ويتسامأو

 هتلذأو 0 ا بلف هشام لقتال يتلا قلو ىمتلقتوئشلا

 تافالاوُكَقَتلا اهلقعن نملدالا مانت ووافتأر لا ايضا ند 1لا1ىفو هريغ

 4 :ملان هاش :رفعن|ثيدااهنمو 5-5 نمت ثلا مصل ثالغثثالاو

 ىبلاىلا هيؤلطلاف كت فارخ برشالس رن ثيدللإ قو ةاف الصف ىلضرَعَت ىأةحرابلا

 اهلعذأ ل اقو كتف كاذر 5 زؤهيلعلخدنَتآعت :ا|سايعلارادىّداحا لفل .و هلع هللا ىلسص

 سس



 م7

 تيكسلانياوديزونأو ورمو أ هركذازومهمعمسفرملا اذه ىرهومجا لاو ايلصأهمف ة.ههلا |

 مهانإ وكب ارضاغا راتادتب لها هدْضءو نالفدُمءقدالفّدذو ىكردهو ىدصعف

 0غ د بجو بمس سيجبس

 م (تقف ءاتلافرح ه .ءانثااو نيغلالصق

 نزرع لازوجعال ىلا ثيدحفو كلْفلا رو قالا عير لقأ
 لوقت تاغ |

 مد 7ةسدر

 تع اوةرغىلعهذخأ اذا ندكتغاو نالف ىتلتو هَلْ ٌتساطىأ 2
 عسل و ءارمشل اىئلاق الا

 لك ل أليللاَلَعو

 ناربدلاوروشلا قاموس 23 لكراورإلا ةأوُئنَْعْذِو

 تهل (تغ) ١ الرحب كلا ون رم لاول نلف ىلع وقالو

 «5- 0 هس وم اس

 َت ًاوهى هرهزالا لاف وم ١ 306 ودهملق ىلع باغفاهسدملك أ اانمتهتمغئماعطا اهّدع يا | مقفلاو ا

- 0 
 م -ء م 5 سوم

 قتمتوماطع ادادتتو نا اركسلاكهريصاذا هم دولا هتعرعش ”لادو مب ىح هنمرتكد سل

 م عاق د 0

 هنفطخع |0007 ءاملا
 ظمع و -م رس

 امتفا ىلع لجرلاتأتفاديزونأ قا الكأ نام لت اتفا 2 تأف) 0 مقارن

 5 :لعنالخَتما قطْملا باك ليمن بالاقو لال يعلان ذا نانو تتش

 دسم اذا هيأرو هه تاتا تنكسلا نبا لاق و زمول بادىف هءاح هدأ بانل ءّدمتسا اذ تدم 95

 تاعامولاف فرحلا اذهىفتيكسلانءاو ليمن بان ءزمهلامصدقىرهزالا لاق د د

 يلا تأ .اوويوسلاتأ ا اا دوم سلاماز رفقا رحال راذالفمهريغو
 5م

 ما دن حا قو

 هتتفو اتفهتشّئ كاك ا 8 اريسعنم مةملكل هذه لصأ ثوك,وأ َتِيلاَدرو

 9و مصسصم 9 همم ه6

 ' وقم لعمال يثلاذخ ان أثقل ثيللا لاق هعباصأن» 0 هرمسك هّمذ لمقو كد

 هوس ٠ مورس ٍِ- َّ 2

 دق ودا نصب ةراح 0 رعلا يي هرمل ا 1 و ثيتكوُت روف مو عق 15 غ0 دىك ٌ

 راش :نلاق م هريسكت امى كلا تاتو تءةءامّت املا ا
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 َْت و انم َرِعَتلا اوه ولف ارتب كتان لون و ه ءاقت_.ةااذارم التان و

 ا 5 >2 هانا 0 27 001

 لاق. هبا لمتقا هناك ءانتاد عيمتماع ثودسااذالحرلاتاصنا دقو ل وتلا تصدم
20: 

 5ه.<+ى. :ظوينوه < ل 0-0 هد 8

 الا اف موق الوح نيعسأ وا« اهتاعةدسهلا نامهد ْس ”رمصأ و

 انافىذلا ب ابتلاه حجار د هضاب ادعب سأ لادا داعو

992 

 6 لتكحاذدعنمهنكلو د# زوفو بم ضد بادب انو

 وص جس سا

 هت (توضإل ذح -اولاو باساب كولاتْعَصلا (تغضإ) .(ةصلاداجلا لو
 و | هم د مول )مس هدم

 م عضوم م اتوض كيل اديداظو هنطْوَمْهصهَهصِب

 ثيشلا قولا د ةصا ادم 1 نمتسلتلا( تسلط( ةلمهلا"طلا لفل
 تهت 82

 كنالن يلا َتددرَترغصوأ تعج اذافلاقتثتسالا ان تل اهي اوبل ٍيطةغلب سلا

 0 وساسط تلقفءا وا تتاباعبتا تلكَ

 ديلاو تب اعوهفاهاولاّْبمَديَسمَعىش اولا حامصلا ,( تبعال» .( لموملانيعلا لصف
 م6 دم 59-' ع ) ( 1 (

 ةرعددعت مالكا هيلع و هريغ غو مالكلاب لج رلا ا (تنعإ زب ويعم

 ا /ىأةراغكهماعلاقف هتوناعب اواعف انأعأ لج الخ ر نأ نساللاثددحىفو هناعئاذكو

 اه ع هو هدم 0-7-2 َ 5 و

 ه2واتعهتع د مالكلااب ا[ و هيلعلأ اذا للعسلابهتتع وفلل ار زك.فهيفهيلع نود ولوقلاىف

 مال م 2 رو اص

 ورسعولأ ةيرسلااب هوان" اتعو ةياعممناعأ تازامومأ تلا, ليةدقوابراتجا ل

2 

 همالكفف رة وهمقدد :رباتدعت همالكف تدعي هو ةموصشلا ىف مه 5 اتصوات نع ناصأو اءاٌتأزام ْ

 برطصملاليوطلاوهليقولاجرلا نمانلا لي رطل كمحلاو هريغوأ م الكف انابيلا

 دشنأو تعدين وقل باشا اق ورعولأ
 سووو ؟ ه ”- > :هع

 0 »ع اريسلظع اندوم هنارامل ش ا

 اريعل اجله رالو اننيهلا عل روحا اولااهامسالف
 2.و هم 2 0

 ا و عقاب لق يدا ا

 5 . هم 0 2

 6 درع نيح حن عمف حى ءءدوعسم ناار قو ثيل زيدل و هرحر 1
2 35 

 ل ع

 لمهموهوتوفايدازءلوق#
 ىيع»' أ مهل اهتساىف



 (تدص) ْش ءاتلاف ص داصلا لصق مس

 نوت 9 سرعو م 5 :

 لاقيوءاعدف ناسنا,توصاذا كاذو توم فان وصنتوص؛توصلاقيو كتان دلك ةاونضو

 مم # ميم م

 تكاصلا وهريغ خوناسنالا ٌثوصتوصلاتي كسلا نبا عئاص:انعمتئاسوهنأ 0 نو ت

 اذاان :ايصناهينامزلاَتاصناو يا ماو مازا زو لع راغلامأ حزب مئادلا

 ْ تاهذو حاكنلانالادي فدل ارطاو لالملانيباملطَق ثدداا فو عش
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 مظيو حب ةدو ديل بطي ىذلا فدلاو رد ىأت يصوت وم4لاقب سلم لا ىف هر ذلاوتوصلا

 مهدح أ لعشوا اضعب موضعي ىدانين أوه لاتغتلاد م توصل نوهركب اوناك مماثيدلاقو

 اتيصالجر سابعلا ناك ثيدااىفو بملا ورْخْقلا قي روع شن ترام

 معد ًاوبلقف لعيد واس ووا ولاوإصأ و تاموَتنكت ءاصوُتبَص وهلاش هيلاعت وصل ادىدشىأ

 ه < اس د

 تعد العاف ٌتاصنوكي ْن اروح بتال توليد تارا موتاصوُتيَملجرو

 هَ س8 <

 ىسعفَتلاراظتلا لاك نيعلار وكمل وكينأ نبع

 نان رلاَتاَضَر رة عاذا أب #2 قومك ألوف ودى 0

 ١ قاع لاول راك نان .رو لاه تك ناز روهلو اك لمماذهو ىرشه ولا

 ا والاهزذه لصأ اولا فال عال عاهل-_بر و دهام وناطمول و

 "ىشلاب عمست تنك اذا لثمو العف ىرأالو وص عم اىأ نوف ىراواوص عم لوقت برعلاو نيعلا
 2 دا 0 ا ل يا

 لوش مهنمو ساسحالل و0 نم متو هد ريل ١ ىلع بصر ساسحال ور دلعي اعصصو 7 الم

 مليون مو نون 00 ولراغل بص سقس مدس الور در ذلوقب نم م نمو ساسحال

 عيجاو ٌثوص"انغا م -- ل هعملعفالو لوقف رخال ىأاهعمتردال ةمّر روف ةررخال يعل

 ريمازم او 0 راسا هسا ل وزعأوقو تا اوصالا

 ُتيصلاو هرك ذىأس انا هتيصَِدلاقر 3 ذلاثدصااو 0 تاه نقوقلا تاضلو

 لاق مقل نود سانلا فرشتسيىذلا نون ذلاٌبصلاىرهوملا ن حا ارك ذلاتاصلا و

 )0 ادهم ا دافور عع

-. 4 

 دبع امشي فو نيس قا رشا لعبا رفا ىف هنوص

 لسا ملاةتبصلا ورشلاوريسللا فنوكيولاف نافرسعو ل ورك دىأءامسلا ف ٌتيصفلألا

 ديبالاق تيصلأ
 ٠ وتاونلالاب ن5

 مص



 خبإ >> (توص) ةتافرع *« داصلال صف

 0 فرم ىلعىأ 5 اهنامص عتب جبان و * لاف هناضق ىلع فرسشأ اذا رصآلا تاسمد ىلع نالف

 ىذلا تعلو ب ب رسقلا ف ععسو 3 رس ىأت امد ىلعموقلا نمّنا ءابئاتب ىوريداهث اضق

 ا 2 ا دى وو وى 28

 كيبل ٌ و هقالخاإ 0 ٌ بل و تعد باب وانأ امم اوهلف وحال

 وس 5 ل” هدو سدو روس

 قو رح واللا ال اذكروأ هيو تمشي لو 00 رصانفألا امم !نودي ندف

 56 قو ع مى -و هو

 ماذا انهم رخو تطمن تا انولل لاقي و هريغالو نطق هطلاذال مني ربا

 لمحل ٠ يشاع ره دولا ةمهدا اريغن نول هطا انما مهد و انتو هيساهف نكي

 وى -و 5ك 9س 0-

 دسع نب دج لاق ءرغماطلاخيالثاك 0 رس نواب مل اذخال ناك نول ىأ مهلا

 4 مهددة عأ

 نا [مههمشأام لح او مدا ادمْعَر 0 الو . ارحب با فهسبال عب شندازعمسسلح
 ني هع8و ى#-» دى ء ا

 8 00 دحااو يدع عرفا فلأو مصممو الماك اهل انالف ٌتيطعأ تيكسلا |

  مانرما رئاخلانمللان تفاتملاو ناودلاوساثا! فش ءانفلات ف ءرستامدااوأ

 لوش همق دوا ربع لكلا ظ

 يالا اكليتماسُك أ 03 قلعت وعصلا سراف رأى تح

 سو هم -ت وه

 تيتنصلا مالا عركلاديسلاوهوديدنصلا تيتا تنصل س سأرلاديدبل تويم ةزمو د

 ع ذم فور عم سرا توصل ا( توص )دبر درا تومْنصلا فار ءالازبا فيرشلادبسلا
 ١ قاطلاربثك نيدو ورلوقامأف

 توصلاهذهامدّسأ نب 00 هنمطم زاب أ اراها ٠

 متادغ ودد,_بنبالاق ةثاغتسال اوأةصصلا ها اوءاض دوصلاهيدارأ هنالهع أ امئاق

 ثسنأتلا درا د نمزاحسملاا ناو 07 ىلا لص نع حي ورخ هنالرك ذملاثدنأت نع ةرورضلا نم

 عن ثنوملاورك ذملا ىلع عقب نا نا يلا نأةلالدبلضألاو هريك ذتلانأ الريك ذتلاىلا

 باّكلاتامأ نموهوهلوقذوذنشلاىفاذهر تورك الىذلال_صالاو ههنأورك ذتلا موعاذيب

 مينسلا ىف دقق مايل 00 ورع نينسلا ضءياذا

 سدلو نيذسلا ظفل نم ىهوةموَم ىهوةنس ننسلا ضعبنال توصل ثدنأت نمله اند

 تاما واوص اص و توصي َتاصدقو تن ءاوصأ عجاو اهظفل نمالو ةثاغتسالاٌضهدٌتوصلا

 (ىنأن برعلاناسل - :3)

 ش هعيج ىدلا اوه يح ن متصلا 5 عقلا لسد اور ىبجئاغا سابغلا ثيدح

 الا ى :رهزالا (تعبص) لالا قاس مهد دمار نم مهو وفا دعأز (١ ىحهانعم

 ١ هم دعت جرو وجت هوو مر تسوون

 اذك نوئهههلا هلوق

 لةةسقوف ةائثعلصالا

 سوماقلا ىف ىذلاوواولا
 ىلاغصلا طع "لمكشتلاو
 ةانثع تويعمصلا اهفاؤم

 الولو واولا ل ,قةستحت
 اعدعللح راشلاةضراعم

 قامانمز ل ناسللا فعقو
 قامهةةفاوملسوماقلا

 ينفع هما "كل ا



 (تمح) ءانلافرح « داصلالسف م

 هللاو ملكت لقاموب .ونلقتعاهضرحف ملسوةيلغ تلا ىلضفنأ هع مصو ل هذكل ةزابعلا 0

 تكا ةدلسّسسقاو ماكلتالة كاس أ ةتمفم تحس + أن مقأ م اناشيد او لدعأ

 ا ل مجم اع اهيدح ًاالّئلار 2 |ىفو

 | الع 0 0 00

- - 5 

 ه- 2 هع ص و +6 7 د هو 2

 ا

 ٌءالَقل اهنأىددعوهدسن لاك م هريس :لوفاسلاا | نرخ كك ١

 دوأ امبالصأفتعدإ شحوب 0 ينتاراتتا واسوا ا رلاكاق
 ا

 ثتماصلا يطأ ال ودام هلام وى 0 راع :وشر) هن سا دال ارق ناك هدسقأ اذاتمكإةدلس هسمقأ و
 س سو

 ةيسر لع افق يع نصلق أد ةلاولبالاناومحلا قطانلاوةضُلاوُسهّزلا

 لا ابار ءالانبا تاويحلاوهوقطانلا فال خّدضفلاو بهذا ىنعب

 ةنشدت سيل ساهيل عورألان مُتوعَدلاو ةضفااوّسهذلا نعي ٌتءدامو ليالاوتاشلا ىنغي

 ةغلاتلال اهو توصتدصاخا اهل نوكيالوةدَصالو
 س م6257 و27 ووس 5 هر 5 ه2

 ٍِس 1 اضل مالم عسو دع 2 ل توه لكو

 5و )5 وس 8

 مدلاح ورختوصلق كلذك ناك اذاو هيد ؛رضلا فهيوسرات وعم هلا اصل أف يسسلاو لاك

 باطملا دبع نيني نلالاقو

 توه هتعمل قاهر 95 قلاش لما

 0 00 8ةءد هر

 ةروصاا هذه ىلعاضي ًارملا تب بعث دشنأ أوتوصتق مانع ن عوش :الماظغل افرق توعد ةبرضو

 و ق8 رود همس ناد ه) 2 ود و 1

 توعد رضَدَلساىِنََ 0 علان به وو

 لاق هتباكش نمميلا عّرتف هيلا كش لج رلاّتصو

 تمول يةَلا ل+لا ىلعريصاف 5 تضم لاوكسنالَثا

 ةيراجو 10 يني نمىلاوكشتالىآ تمم اوكا ملثم ندو ممل

 فورخلاو اهلح ريف ربانوباولالك: جلال ني نانا نالت وص

 ا م ةيساخوأ ةيغابرةلك اهني قير اهنعّتمد هالئلذبت مستقلا فورين

 .ناك اذه أت امص ىلع ناله َتابلاسقب و هدصق ىلع رشة ذاهناصبو ةوةقالذلا ف رح
- 

 لاقتام اًضو٠ نمفرش ؟ىلع أ باس تاهم ىلعان ًوُدْسَقلاتاَمعلا كلامونألاف هيلع

 جك وسوم سو

 نالق



 اسف تقذام ىأاناهصتقذاملاق دو نمل نحس ادت لا ىهو اهبتكناوَتنأ 20

 لثممضلابةتيصلاو ٠ م مم ..اوهفكلذ ىوسامو يبقا ةةكانوز هنو وه هنمدأو ةتوصلا ا

 ةتعدلا و هيوم امامك ًاىناحلاا نعام نمو هلا نعم الموب لا لع رمل ١

03 

 قاتلا راسا 1 ير رطب ئئوارق نم ىلا »التل

 يآ

 ٌناكلا َتكَسوهبَتهَماجىأ ناو هناهدبهنسسردي نأ نءىرغهوخلا هنمَّتمداعىأ ش

 ثددح فو همقل 7 الا رم نورا اىل امون تعصتالدارأ عفر نمو ليلا اىلاامويتمدتال '؛

 ها لت اداوع الاّةبو تفضلها دلقو نأ ك1 تملا ثدللا ليال ىلااموب ٠

04 

 و مهموم دضص مه | سو ىس

 مطلادصتت َّى ا تلصتتا لامقف هياتم وعش دل اف و قيس دوىطم ادرس تلصا اوهتضكر

 م دع دلو

 مساْثلَصلاَو تليق ععتل ص ىورنو ريسلافع رس ذاودراذا تلصْيتلصْلا لاقي
 يه 79 صورت ىو سو 79سم سد

 َّت وكنا !لاطا م و ]ً 00 وهدواتم- دامس( تمار ءأ [هللا ودلحر

 رم مم

 َتهدَن ممسسالاو هدا ةورطس توك اااًضيأث معدَتلاو تيكسشلا ثرمشتلاو

 معه 0

 2م 2-9 ه9 تس

 ىلضفم ضعي لوقدنموهبتكسأ أامىبصل 00 و5 هيتهد ام ةنمصل ا ول ١ ومديسنباةنكسلا

 و <

 وسوو

 مم و مهو

 هتامتبمام هروب رمل ول وياهلا ذلاقيامأ و ىلا لص ١ ًومفكي .لىألاذمتمشإإ لاقي و

 ووسمسص

 دارآب ضن 9 ليلا ىلا وبتالو للا ىلاموبتنسالو للا ىلا تال لوقت بعاد

 ه5

 - هي

 تعءدالو لطاد هب ال ولاصف دعب عاضرال لاق مله .وهملعللا ىلصىنل انامال سلا هملعىلع

 < و

 ورع و ًادشنأ أر تمس مف تع ماكش يلف

 مو و ع ©

 تامّصلا ىلع ئمراصا #4 تامشتوناذآتاوذ 7 تاينعمنمتيارذاام

 انهدٌش علا تامضلاو لاك نوغ رص نمدارأ يندم م ىممالا» اوروٌوكسل تامل لاق

 ىلا نعي سانلا طمضو| نط طش اس و هيلعدتاىصهتا لوس لقتال دب بزنةماس ل

 ءامسلا ىلاهلي عقر هرب لعق ماك 2 : الف تمم وللي وديلعملا لعشر لت

 هوم هم ع م” هوي

 لاق ا ا و ىلوعدي هنأ فرعأ لعاب

 هناسا َلَتعااذا تع شموهف للعلا تعمل تأمن ورلانوكتنأ لة: روصنموأ

 ىنالىد_:ءريما اوهانهولاق اهتاسل تعا ىأ ص اعلاٌثْن ةمامأت ّيمَح تيد طاىفو

 رهظاليلداضي5ثيدحلا فو (هنعهقاافعمركملانيدمتلاق) ملكت رالف ته أ موو ثيدحلا
 عابس“ . لعد ل الو : 4

 ةراشالابهلوع ديدن |فرعاسغاو ىلوع ديدن فرعأ ىلعاهمصي م ءاعسلا ىلاهدي عقرب هلوقو هو اذه نم

 م اهيا 07 ا ١ »نانا ىلع د
 ا ف يا
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 1-3 لوالااتمدواتمدهلوق

 ىئاثلاوهيلعق فتم ن روكسف

 لصالا طبضينوكسفمم ل

 دى هلمهأو ىكمحلاو

 مضل اوح راشلالافهريغو

 تاسللا قفروظ:تمنارإقن
 ها قراشملاف ضايع و

 هيينعمو تك



 جر سج ب وب جم 2 وبوس

 اري سور ري يو دوو ىو م

 ةس ميرضلا ف ضامُدر 20 ٌنيلصإ وُتاَصْْموُتْأَم فسو وتلا ررابلاَتْلَكلا (ثلد)

 اهروهوبىأ فيا تش لاقبو ولمس ناكاملالا كلا لاسيال لوش ص و

 تدوس ع

 لقص أ ٌتِيلَصِإ فيسو ا 0 ”بالثمل ثاز 000

 022 عمق - 2 25

 م 0 95# < و ا م

 هن ةنريضاكاأ 6 كشوف ربي دبسا

 ورعوبأ ةدلثا ماو ةريبكل ]ا ىف لبقو ةتكملا نيكس اٌتْلصلاوٌتصلاو ةيمرفو
 00 و هدي د «

 نع ىورو هدع نصدر 721لقوفالغ هان كيلا ذاتْلَص طخو اص فيس و ٌتلصنيكس

 ددسعولا 0 ةهظعت ةركشيى أ ةقانلا فتك لئمتاصبازاجو هريغو أى ميا
 مس «ءد 2 0

 لا سامالا تلصااو عارس سدا شم عرسأ اذاد ا اوودع,تلضصنا

 0 ا! ةفصقو هصخاو نكات صلجرو 3 ام مضلابَتلَصهنملوةت د د!ئاودحولا

 نيبملا ضرالا يباع ولان يدا تلامس دال نيلاَح ا

 دولا نوكيالفلات قلي نبكي تاس شل ب ورانا لقب سلم مآلاَثْلَصلا ليقوم خاولا
 * تْلصلابابسّتلاَد عيت 27 ةبقرلات ةصيحص أصيب ٌتْلَص فار البام

 تنصل ليش نا لاق و ىوّت_-لانبلاَتْلَصلا ديبعونأ لاقو كسور ةغامُلم

 يئاصأو كَملجرو امجْل منين 1 دلو لمه ىو اٌعس اولا
 سوو

 ناك اذا يمارم دكت أشم لج رورهوملا سابللا ضخ ثا اوما ف ضامي تلَصْمو
 وه 3 دوو م

 ليتل هاه لاك هول وتلص تاكل رئتشأكلذكو ر رومالا قايضام

 مدا يواغمااماذا 35 لمين

 ةمرلاوذلاق ةيوحلاديدثتلصمرو ٠ أ لك نمعر 0
 ًَ لكم

 ُبْشعلا لوح استانا #3 تصمم فاك ل وذا همسي

 نم اتلصلا ىمصالا لاكو ع ل نعئانلص عابد كلف اره اولاجزلا نمناتلصلاو
 هه و و2

 ناتلصلاءارملاَو رجالا 2 در .رادياوسلا زا وعتاب ىردإ اسمع درس اريجلا

 نمناَنَسلا رخو الاكو هوحضو بولا وِبَعَتلاَ ءاذه لك امص اونا وكانا

 ليل انو سيجا داؤفلادمدك الملا مو ام..ثالاديدشلارجلا

 ناسك لو كتان كشاف ا كمو ىعللا اذهبدلصيز ا ءانملاريثك

 تلصتلا



 تن

 الفخ 4 ا لا 0 506 ا سيح تاور ثنا
 2 يي ا ناذللا ا زر ل ل ا

 9 ا 3 ل امانا د كا 26 3 00 00 1 فك
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 مو (تفص) + ءاتلافرح + داصلال صف

 ةكريلاوريدنا,ءاعدلا تشات الاتش دايحتسا سالت

 لعشاتا طا ا اكمئاوقلاتماوشل | نموهو هببلع تعشو هنت امهالع اة عملاو

 ينل لول تاعشالاو كيس ام مل ندا كد اسم للود
 0-3 1 1 ىلارعالانبادشنأ

 اهبدنليللارخ هد ثيصأ 5 امك اكت اقْشادعي ىلإ كاع

 ةنينح أن ةتكرغءاحب اركان هناسَعلا 1 كلذكت تباكانتتوا

 نايت ىذتاسل ىلع نا 5 تعز 97 رودارخلا ناد ا لمحو دشنأو

 تر ولاوظ لبتو رمش علومك هبل (تنمإل ((ةلمهاداسلا لسفال

 د و ورلاف هب تاما .عقدلاو ا ديلا

 ىصوىدعلانيئار ٍِ 8 * ىلا نط ن مطاط

 نمىصو ل لا ىهوارتلا سأل بكأس مآ مرت

 موتكرثو اهوحتو ةيلح ف سانلا نمةقر ,ةلاّتيحصلاو هيرضاذاايصةتسسلالا برضا

 نيا دح

 20 ع 8 2-2

 اوماقممسفن اولتشب نأ او سهأ ل #ب ارسائ ناس امعن: |اثب د ىفو نيتقر ذى نينيتص

 لاهو نيتعاجب ىأدسعوأ لاك تمارا ارساى ناهداتق نع كورهلاهجرخأو يي :

 0 ةموبحلا مو اطرو:هيأار اما كلا مدرعم ماا :

 يتسلل ا . ماش :ةاهر خاوي
 2ت ا هم يث «# سو 5 وى 5و <

 اذكت نسب هو ُسمكْنُم ضامٌتدتسم لجو همصابنو هعّزانانانيصو ةناصمهناصو توص ئأ

 يبارعالانادشنأ ترهل دطاناك اذا برايل( تعم) هد هددص ىأ||[|
 نإ هوو هموت

 هبله ئماه مر رثرععم د ل رات عصف ادخاله

 نوت اةلسوتتم لبد (تنم) ا ىو ةلعوخلا انههىهوتدشعلاِّ َرلالافو

 دى وه هم 28

 تاتفصىتالاو زاتكملا ديدشلا قلنا عمجماملاراسلا لاج لا نمتاتفصلاهديس:با مس 3

 لبحيرو َتاَتْضلاك املا كلذ فاوفاتخاو تاتصاايةأرمل تنال بق و ةناتقمو

 نال ادن لضَةملا لاق نسا ثيدحىفو 0 ءو اتقنم عيا مالكلارثكيناًئِفتاِممص
 مو م يب

 هينتكملا مدلل ارثكلاوهوات 0 1072 ؟امآلاّتف لبد صفا ةءتسىذلا نعمت 8



 روج وز وو يتق:

 اينما لا تي سدو كا
 ل ا

 تع ءاثلا فرس #4 نيشلا لصف م

 ١ 1م دو مس ووعد #8 ه
 غرف لاف تغرفلافن 5 تءرفوت عرف لوقت بر ءلا رئاظناهلفةصدن ؟ نو ءاذعألا ى

 ءازضالا امك لاه ءانم الاب ان 00 -قو عر 1 ا

 هديسنالاف 2 ارعالاز بان . نيب "ان ىأ قافئاوعحر رو هيداسعت نونا دعب يمل حر 7

 2 ه ”ع

 ىرفتشلادشنأو اضي أه نعهبستمَقلا هممت َقاَمَت انحاوام فرع الو

 0007 282 <6- 99 28 ساس

 0 نغل نمو ميرا كا

 لامي نتاع او انوتل ١ ولاقن تمسنمَو قام اولةَمفارُعْفم وقلا ح حلاق. و

 فوه سل ىربنبا لاق ةدعاسرعش وهو ني.ئانىأرسكلابمههج 0 امثموقلاعجر

 وهولدهل ارت ازعشاف وهامناو ىرهوط ارك ذاك ةدعاسرعش

 اهناَمتواهلتم 138 اوناو * هرك ذ زوما هانا

 ىوربو مكر بهذي كاعت هلوقهنموانهةلودلا شب ١" 8 رك ذوءالعلاعيرانل * ىوربو

 عجبوٌت ماش لعافلا او ةيبكلاتاّمْشلاو ةع دولا لملاو ب اهر 1 ذوقايحلا دحتانا *

 اهلمءاوهو ةبادلا اوقّيماوُشلاو بيلا لإ بئاناج رلا تعلقي و تابت ماش

 ةغيانلا لاق ماك ى متماسك لاَ ورجعوا هتماشا دج و

 درس نموب فوج يت ساونا عب 5 قلبن الك توصي عناق

 ضع ىفو هديدسنب لا هابيل لت عفر بماوش لا عوطىورب و

 ه7

 هلتاءلوقي تما هاوَكلاَع 0 ا لانس الاف ما ماما باتو

 كلذ نموا هءوطوه هداهزوربمو لاق دعا 2 سلامه تاب ىأ فوم اودرعلان ههتماشعاطأام

 نمةدسعو أ لاق و هنعط ا كن اكن وك ةة بحايل ى أياد قعبطنال ملل لاقي

 اوقلا تماوّتلادارأ بصنلاهاور نمو هيتس او لا تاو انامل تكابد) ارأ عوط عقر 1

 بادو امناقَتانىأ هم اتصل 2000 ثةدحا اولا ٌتماوّشلا اهمساو
> 

 تمشوديس نا هلغاعدلا سطاعلاتيِمَْو َتماوُشلاَث هش ”لملب ىأ تماوشلا» "ليل تالف

 عادلاوب بوعي نتن لاو يفشل قفنوك' لن ةاميدل ع يطال

 م , ديما بهمالكق ينك و لع نيشل | اونيسسل ا ونيشلا,ت حسم 2و وبلا
4 

 تعي وامهلاودفامتعان 8 امهنع هللا ىذ 2 ”ىلعل ةمطأف حاوُز زر ثد دح ىف و تي تو هفرخاعد

 م5 هه <

 ىو ىديلاؤوصقل اوهوت وسل !نمنيسلا اهيق لصالاا لات هنأ سلع 000 ناي



 عمم (تعش) ءاتلاق رح ا نيشاا لصف

 هلوقفلافودحاو هل سا

 اديأ ىجترب ربا ذهو فاك اذه 4 اتم لكى ىفا امينا 5

 َناَنةلوقيف عض 000 220 ةيلو ةماعلا عفرف

 تانشركيوب لاق مكس عطقتدقا ىلاعت هوقك امهنب ىذلا تكلوقب هنأ كح مره وامه
 تاما عفرَناسْسلاف نكس او نراهن ثوةلونأو كوخ ًامداَمشو وأو لوخأ

 لاكن موتاودالادامههبسثو نيتك ا سلا عاست جال نام نمنونلا ّتفو حآلا ىلعَبلاَّقسنو
 هحولا اذه لعزوح و هلصام لحدو هيلعَبأل تس وناتشس حالا عف د لو و ارش سواشش

 لاه ون تان ااا :وناتشمتنت ورا تت ةينثتهنآ ىلعنونلارسكب نادت ظ

 نيد ىذلا نامت عملو امامنا وىذلا ىنعجامنأ ىلع ناتشبام عفر كل أولم ندامَناَتت

 ناعدع حت لاق اح واهب تعفرا,نالنونلا .كمجولااذ_هفزوحالو د اوكيخأ

 نامساامهامتاو ى كو تاركس نات تلوم مل سلع 0
 نمققدلاَّتْدََّتلا (تضنإ) امهدواتّتاراثي الود صقر غن مةغللا ضرع ىفالباقت وادراو

 نتا ارقلا ل ش نكن هلبقو ل ازهلا نمالل_مآلا

 ءاللا . أرح نم مهم 9 تيت 0 را م0 2 تاما و 0 ”الا و

 0 * 79 0 5 يشلالا

 لا 1 اولا َقيقداكساذاةرازفلل كك منا لاهعب ع و هقيقدلا
 و 2 د هع -

 تشب ا ا نم * هرئاستسبلا ثم ر ازا تش ةمرلاود

 ْ د .لارامغلا تيتنلاو ٌتيِتلاوءاطعلالبلقكأ ءاطعلا ٌتْتَلهناو

 ينارعالا اننا دة سرا :ود ليقو ٌقيقدلا ىواضا اوهىذلا

 تطتلوقت مهلا دلتا وقعو اورىذلاو « اًنيتكحشلا عطاسل ريش ىهو * |[

 لشي قوودعلا ل 36 * را لمقو قدملا» ركنات (تمث) رثاط قرف عر

 هنهّللا همس وأن 0 ا دسك هيَتمشام نمل عسفلا وةيداعت نعلزت ةيلسح َرَهلا

 الفأرقدنًأ دهام نعىورو تمشلا رموغمارملا ل اكو ءادعألا يت مشالةريزملاليزتلا فو

 تشن الفاودار أ ىولعل ىردأ الاكل الاقف برعلا نماهعمسنملءارشلا لاق ءادعالا توت



 مكحما فىذلاو بذهتلا

 اطيضو ه١ ديسأ ديزي

 ىدععم هأ ريغدتلاد

 را نير نينو ١ موو
 قْرادعِِد لو ا -

 0000 0 دار يوك

 - كم 75 ةهمعا جس يع

 ل مولو * هيك لعام

 لاق اههننامنامتت اوةأال يمصالا لاهو امهام كاتم لاقي بيذوتلا امهننب ىذلادعاسانعم

 هم - ->

 ىلا اديس يدنرروعس و ”اقلاتس كرما بو سوما ةزانعل راد «١فىربنا

 مهاردلمحبَْيسَْقلا ل مو ذآ هامفالثاَئدْزألا قتلا دهَق هدعلو

 - ع م و كد و هس س9 2 و هم

 مراكملالهأ و ىنكلو 34 ةيوحت م ىاماشقلا بسحالف

 نمءامعفا | اراعش :؟قءاجدقّكلذ نال وش, سدل مهني امن اًنَكلوقأ ال ىمدالال اوقو ى هرب لإ الاف

 كناووسألا فان لوقكلذن م برعلا
 مو

 عر 0 امل 5 ىدتعت اوبوأذ نءاموفعأناذ

 82م5

 عاظتو مق مق ..ألاحلك ىلع 5 ىلا كتبو بام ايو

 ثعبلا لوق هلثمو لاف

 و اق م

 ميقس ىذلا قررا ق ةكمأ 5 دابا نيبو يامن
2 

 ردعتلاب ِط ا لا دريس ادأ انام د دام نعم رخالافو

 ضصوحأل الاهو
 03 9مم س م5

 انج نادر اومّذلاىدنيبام دع امهلَعف سانل 7 .نحناتس

 ثان" ناساف م هرك ذ مق نما تانملاَس .ولاق

 رظُنلاو زيك اوسأَبلا فو « ىدنلافاكشسبناتشو
 2859 س

 تناقل رهط نيتاسشو « فانني ذاا ارهج بطاخأ رخ لافو

 حالصلاو ل و * ىلقديرت 4 اوااهجالاد 0 3 ليج لاوو

 ةضفلا يحنونلا ف ىلا ضفاف تنس ءدقو ١ تن ,و رعسشلاةِ شدا و

 سا »سس

 تاعرسو اكسو كاذكو ىخاملال عقلا ءفو درصخةنأ !ىلعلدت ةحفلاكلتوءاتل !ىفتناك ى ىلا

 سس 2ص

 ا و نا ا ١ وا ور كا رس واح و هر اذتاكسشو لو ]وعن 2 ا ورمل

 هناللاخ لك لع ٍنوص:مَناَمَسديزونأ ىفصالا نع تنكسلا نناهلك كلذ كور اور اذ عرشسو



 ممم 0 (تنقو ءانلاف فرخ * ةلارس
 اجا ميكن مر

 89 اه

 0 5 تش

 ظ ٌتيمالو قحالداوج < دمي ليخاقاتعنمرحأب 3

 نالاق كلذكىرهزالالاق ووش حملا هديعظوم قداح رعضي ىذا هحالىارعالان با

 ىلارعالان با هلافام مصتلا ولاقت ز وكمل اليونان ثيشلا ورعو ا لاقو ةديبعو أو فارعالا

 ىذلارَدكالا لاقف ذر نىدعّتدب ىمدالاحرشدقو ىربنبا لاق ورعوتأ هلافامالةدسعولأو
 0 .٠ .٠ 4 6 ب ِ 86 5 ل 14 | م

 00-5 و هندنى 000000 رارفاح ع او هيدنىزفاحهماح 0

 ع 0 2م هه

 ا اور اوت 000 5 (تع) همك

0 

 حام هرطلالاق مهو هرعت

 ماقملاعّدر عد رلا ًءلاصٌتو * مائل دعب شاش
 رى ةورع بمات هد ل

 لاف تتشكمتشش تعدو هتشا اوهللاهدّدشو

 ايقالنالْن أَنا لكن ناد 5 امدعين تلاها ْعَمْحذَوو

 لن همننقزتسودىأقعماوأ ا مات ٌسانلاوُدْسذ موزي زعلا ليزنتلا و

 ا رم *الاشب وهقر :رقىااذكواذك| ىلقيْتمىجممالا | رمل

 انام موقلاهاسلاشو يقتات وتمت ادقو وك رق ىو هرمااوتكلاَشو ىرمأ

 ةقرشلا يأ تاعشلا مكلع فان نا لاشي و ىَتوَتْنِحأ فاوعقولاقي و تاكل

 ىهسءسو) ع5 ع ا ع ظ-:رىيدمو م” م هد

 قرةةمىا تشصمهاو "5 رعِلمرلحافأكت تن 6 ةفرطلاق عدس لا

 - وهم

 تل و هقرفاتتشت هندشو تنستل ا كادك و د يا او رش ا -يصلاتعو

 البيافصنةبورلاف قرشا

 اًمتطسل لا عطا سلات ى ا انتر واعم تما
 92 -ٍ 1 من2ءه < مو * وى

 مسير“ ةرداصنت 9 ردصد و ل رالهمنوكل 0 1 ىلا وكوق رغم بش موقو

 فالتخادارأ ل بقو ةفلذ 0 سل شمام ءابنالا ف ثيدحلا ىفو

 ناو َه رهن أتت نمانعج_ىذلا هت دجلاو و مهدحاونقَرمسماناتشأموقلا"اجو 00

 - 0 ور. ود <

 ناّئش ةدحاو تمارا لان عمج ليقو رأى شو سانلان او

 2 6 نش سور م س 3

 هندشنأف اسوأ ١لاف امهندبامناتش ىمدال اى اوم ندب امدعت ىأ ااههئس امنا ور وسر

 ( رسال - م



 نيسلامض) ىوربو هلوق
 ف وةناهتلا نمةضس ىفاذك

 نيسلارسسك ىوروا هن هىرخأ
 مفلا ىلع رصتقادحملا و

 - ركشأو رسكلا او

 هرظتافح راشلاهدر ومضلا

 صم هأ

 (تأش) ءاتلا فرح « نيشلاوزيسلالضف 6

 هوه تو

 فاح نوننسم" هكملاجرو * هموقأدب لا َمشهالعلا ورح

 ||| حامصلا فو ىلعوبأ كلذ ذوات م-وذاا قالها نسانل لد. لعد وبس دنع ىهو
 2 5-5 3260 - 22 تا

 عضوم ف ةنساوماقأ اذام ولا نت اء-هاوق اوقنيب وهشن اوقرشيل ءانواولاا م توما

 ءانلانة نسا اهمادأ هنملو:ءاناهوبلة فهلا اه 0 وذا لص اهل انأاومه هولا ةلالاقو
 م دعو 7 ه ص

 ال ساو برالاو طبق | فردت امّماصأ نيد ًانيننمموقا اناكوشد د1اىو

 هان دس ةهعم ور م عه ع هم

 كيسصخ ١ تيدح اذا ىأتل ثا لك أدم 1 دد>ىفو تزود ١ اناّتنم

 28 مس

 حجورئاذاهمْنسُنلاقي حامصلا فو طق اسف[ اذان الفلة يركن الهَتنسَت لاقي

80 5 

 000 هلامترثكراهلام لترك ةأ مه اميئآلجر

 .«د هد 5هطود 6ع
 ةننسنوكنالو ةتنسعت سلف لوأماعسسن مس ايست ناك ةشنح أن ع

 00110110 هموت سرالامب لافو 'ئئاهينوكال

 ضرالا١ اودداسو بدح تنمو تينسماعلاقو و افو هرم الاررثك الاوافو رسّلالابلسقألا 9 رو هدم هو

 هللا لص ىنلان ءكدرو لسلالبقو برا وُسسلاو قلذن( سسوس جرو ا
 ةيناهنومكلا لي َن را ليقول ملا اودلق يسال كلغ لاق هنأ لسوه لع

 توملا نم نى ناكولخ الاثي د“ لاو مصفأ جحفلاونيسسلا م ذيقوربو ريثالانبالاق

 ايزي لم 2 0: الب 6 ااهبشيتنن ءوه لبقو 0
25 

 < ءو إ - ح ةم» ومص أدع و دوم م وق7و# ب ل2 --_- ا

 ادحمأو فعأ 2 35 20 07 عامعَتلانبا

> 0_2 

 ساق و عه 7< م 1 17 1 0 2 وو”, و

 ا #َ مهد ناعما ا

 رونسل الان متونسلا و نومكل اهسشر تبا .هنأبىارعالا نيا درسفوُنومكَلاةنادب وعل هرمسف

 ع - دوس و و جو 5135 7

 ةنانلنارسلالاو نيكتسفهدارق قييتأوهوربعبلاديرقت مدلصأو لاي دوق و عاركن عهِفَدْغل

 بيذهتلا (تدنمإ) ةنسلاف لت داذا تنسو لح رلاّنئسأ ىنارعالا نبا مهيف سل أ الىورب و

 ْ قش او كاتيا ارعالانب اىعان رلا ىف

 اوهكينوفرامتب لعل ياوروُمملا ليم نم تملا (تاشأل (ةههلانيشلارسن)
 ةدصصو ي

 بنل نمر او يقو ياي هيديىرفاح ن ءهيلجر د ارفاحرصب ىذلا

 9 تيئمالوٌوَحأالَيك + طاستا اى رت

 بنعنلا
 ايي

5 

3 



 ا ل ا او نر كا

 ماا

 مم عاملا 1 1 رح »ب نيسلالضق

 م92 و 9ع 9 وه

 نان مل سو هيلع ها ص قادوا واهو اسم اد معمق ذس ثيدح فو هوجن[

 ةيذالا ءلقورا اداب انسح جذل وولاع 7 تسلا ةيثح نسدلاح لاك دوعسمنا يجي دبعما

 ينم "م - 2 -

2 

 لاو تلاد السب درذملا ٌتعسلاو لمادا مو تع ريس لح لل

 نيتمسلابالت ماري 35 نكس نفدق نيهمهمبو

 م مس 5 2س 5 89 ىرس

 دلبلا ىعهنال امسك لو يطلق لاهو نيةيرط لءالد او وب ند يلع '

 وو<-

 نانو رج ذل سلا رف ل مذو فان لا اعلاو ا قدرطلا تممو (ُ

 3 نمار ءا1لاوو «تماسل تهل نا ءأدع ءاشلالاق قد تطغى :
 سد نايل اب ا ا

 هه - 2

 تلرانكعي العبمت د كعئزبخ نان وج فوس

 ةووم م ماع - د هو

 ىعدال الاف و ا | ايفل ديت و 1 5 دلع راع لع رسل فيعتلا ودصقلا ثهملا

 - اه ل2 < هد و قع لو ود

 نس فوع تف هدحخ ىو 0 أمسسنتا ”تمدلا رش لاو موحكدصقا ذات سو ادمن »دمت لاب ا

 8 292926 و تسو

 وه لبقو هني ةةتخاؤب رطل |تممم :لأىأ تعسا ىف الات هذ ؟ردأال تنقل طناف كلام

 لاس لكى عل وزعدقلاك د ُثمَعلا ل دنقو .هيشلا لعءاقلازت د ررهستلاو . هكاقلوعدأ نفع

/ 

 رب ةويريجيرج ج2 كره

 نجع >1 25 "36 طش يالا ةتكات177071 1 اطل كلك د نق 6 كشف هلع ضد

 قام كلذو تملا ىلاهقا لا دكد انعم ليقو . هلالي ا تالوقوهو ساظفاعلاءاعألا تعلو |
 و 00 م لع

 م اهنا كليه لاقف سمعا ذاهتفسشقو ىد .راقلان اوقازهَّقلقا اوعاعز 37 مال نم نسظاننعلا |

 ١ .نزاعاط دقو نتبع تدخلها اءاعدلا كل ذتهدصق هلاكد صقل اوقيرتطلاىلاتههتلا

 ' كوة ب ةكربلابع وا ءوسنلا لم نيرضتلا اه لهاسزأ اذ اه اريك 2 : تانممتل لق هزااذا 2

 ' ع ديم 0 يي

 مم وه

 00 زك أو رهمؤلك ف قم نيتشلانبضو لاو يور تأ ء

 ]| ةئسه ثمل وءاعدلاٌثْعَتلاَو هدم نا ةكرباب اوفر ذا أوتو ايدو
 مودم سوت

 ١ هى 5 لونا نورظيمف هنءاملنا ذررع كثي د ىو هيدهى أ هنهمن سدح ااملائةيزتخللا لهأ

 و

 (ترعبإ) قيررطلا توسلا نموه لبقو لاحجباو نسخ نم سالو نيدلا ىفهرظُنمو هتئيه نس

 9 - و

 ةديسنبا ريخنا ل يلق تنس لير ا وشما لحم ا رتل الالاف تيكا نبا ]
 8ة- هب ع وه< د 0 وه ع

 اوندحاو طقواه مس مهباص أ نوثنسم مهفاونتسا ورسكبالوتوتنس عفناو هيلث سلب '
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 ىرعت انباء لوقهنمو |



 (تعس) ءاتلا فرح « نيسلالبصف' 8

 مم <

 د م

 ا نوه ودل تلقا 1 مفي انالفد نالقتلس لام اوعطق تت سلان مدي تاس و

 نع نيكسلايهريشق ةندبلا مدتلسو 0 ليلا دل يأ طوبا امهتآو تس ناعدملا

 حجو اهمد رهط أ تح نيكس ااناهدل رق هنأ ىدنعو هديسنبا لاق هاكجا نكد ىلاسلا

 ا ىتلاءاسنلا نمءاتللاءاهرملاو ءاتلسلان ناله روم يلح قل اسم ينل صفو هيتاح
 مدع 00

 1 معلا هنعت لأ اذاحامتلاىفو هلو هتصصماذ| اهيا نعباضملا: رمال :ضامال

 و

ئد دخ فو هوخو باضحاونارطتلان مهر اوم : ل ةمقإ مدع او
 ْ هلاىذرةشنا اع

 قو )000مل كيدشافو هيجترأو هيتلساتل اقف باضللا نعل شسو ابن

 نبالاق ا نعهطاخحىأ 0 دوهسقن نام ىلع لمع ناكف نع هّللأ ىد ّر در تيد 4

 . نعىورهلاهحرخأو ةناج عه تمأَنبال هك ناك هنأورع نعاب وهذ دا قءاحاذكهريثالا

 رخاثددج هلءاولاق عمت ليسا ويشاع يرسل سد كرس وهيلع هللا ىلصيبنلا
 ى1ه- و و قه د ى ) سس 8

 قواخو ثوب_.مو وانو توا بسم سأرو هتلبكفاركلاو عطقلا تاس تلاؤم واع

 صم لص نمل

 هتحسصاذاديرألا نمَّدعصقلات و هقلح اذا سهتبسو ان 1 اسود_د-او ىعع

 «#د»- ود د هه و - ةو

 قو ًاساهلس اعلا تلس لاش. فاقت ةعصقا|بناوح نعسان حوبأم هابل

 ع صو عداصالااهك ع انماهف ىابتتمأ ةفعصل اتا كنان م [ثيدحلا
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 ليقوريعشلا نمب رض مضل أسلاو ةتبلا ضنا دلاىهليقو باضان اهي دهعتال

 ىرهوملاداز در أهلَ ارم قالر عشا ثيللا لاك "و ضماخاريعشلاوهلبقو هنيعيرعشلاو»

 عسب يتسم كيدطاف و فصلا قش وس نودرتزاحلا و رولان نإ دوك ةطدخل هناك

 مص لقالا» ةطلانمعونوهل قو دل ارمشقال ص ًاريعشلا نماب رضو»تأسلا هانا

 لاق ةنحاملا توما 6 ++) ةطنملاءاضيسلا نال
 - ب و دس ء

 ولسا وأهلا وعسير رطاكلت 5 ٌثونعلاتودر رذأت اتكردأ

 وه« هس م ه رم 000

 لجفلاو نيدلاٍب هدم وعلان سحتعسلا اكل رئاطتوكتسلا (دكس)
 سول و روسص رص

 لامةبءار لالا هاينادو هنيدف بهل اود صل نسح ىأت سلا نِسلس#ناو جم

 ده- ع موس 9) هد 2-7

 روز كاد سته عدل وعون ًارااوم لكما ةكورلا ومهلأي ةعاذاا معن م

 هو

 ايدك ا[ همادقأ ١ ا تكيتاممدْأ وده دج ب د_دقو هع غلي + ىأديق [ةهي 10011000

000-76 



 نكح (تكس) ءاثلافرح *« نيسلالصف

 04 28 .٠ < زوم .ت-هع 1 ١ ؛

 نكست ىهو حاتتفالا دعب تكسينأ ةالسدل !ىفةتكسلاو ةيحلا ظفلثدن ات ىلاءاهلانتغذو
 مس 78 م هددت :

 دعيت كستن أن ايست :الصاانانتكسلا بيذهتلا ةحتاشأا نم غارملا دع كسلا كلذكو
0 

 نآ ار رادو كما شطر اذافةءارقلا حست م ةنكس حاتتفالا

 ىضتقي توك د انعمتوكسلا نمل وهويسالا نبا لاف كدناكساىف لوقتامثيدحلا فو

 ما رت ركشلا ذهيدانأل يق كالا ةوأام الكم دعب

 ملا لوقلاوةءارقلا نع تركملانودر- كلر ءْ توكسأ ُُ :اكسا ف لوقت
 ةتدسودا <

 نامسألا لوصأن متكسلاو ذهل ا وهون ني سفن هش ناسحالا تاوصأ
- 

 2 ام ماع اس # -ء 52 9-5 ه

 قو رخذ نس ابنا لغتان م * نين نب نينا ل

- 

 ضم ع 652

 تكمل ايكو نكس ودانعم حاس رلا لاك نشا ئدوهم نعتكسالوزيزعل اليزتستلا

 ولا ف ىم نت تار ًااولافا5بلقلا ىلءضْغلا نع ىسوم

 انا تك ل رلا تسلا وذاك ةببرعلا له أ لوقود نكساانعمعنلا) قالالوقلاو لاق
 هدد قد -_ 5 7 هس روم ب

 تكرار 20 مالكلا عفا ذاكرتك تيتو نك
 ا حرا

 و ه-و يثار وواسر 8 مدع ض

 ءىجبىذلافيفضتلا ديل شا سكبلا وتيكسلاو ضرع اء وشلانعتكسأو تنل
 هم 5 3 وساو

 لمار 1قءى مصئذاا ارمشاعلا فيفخ تيمكلا لثميكسلا يلا لم اخ (ةيل اخ ىف

 ةلرس موس هو

 دقو تايد فلربما ملقا قليلا ان ره ع ىو مرآ حامصلا فو ا رجأاذا
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 ا هس: و م

 تدكسدي وبس لاق بد تيل دعب امواشيألكفلاودوم قلو مو تيكسلا لايف

 ه8 25
 ا هاند از تفدحوم ةراذاف تيك وهاب 1 دعس ا يو ِ / م1 م

 موس

 ادخاوا_هلرك ذي لو ىلار عايل نبأ مو رف ىأسانلا نماناكسأ ثدأ ارو اًننكسع ءانضرتلا

 اهك أ اردان مق 0 مت ىلعىأةجاسملا هذ_هتاكسس ىلعتنكا لوقت وساد وألا .هيىناسللا لاق و

 لهأ ثدى هو هبمّتاسامةتالسلاو هال هجرت ءلسمتل يللا آس 0 (

 ا لع اعلا و 0 هوما ف امننقام نط سس ميج اذفليف :راثلا

 و وم نع“ 3 م سمو #1

 اديس هي »لعب نآريسغن ملت اقع شستاو السنع هلاك طارق باصأ

 وول " هما تسورع مدد - »عام د مدسع ي29 هس © و
 ني يل فيسسااب4 ا ا

 مور د ع



 (تكس) 2١ ' هاتلافرخ « نيسلالصف 7 م

 ناخب فب تكتمل ا ىنامعلا |: نعدتكسلاوُدتكسلا تكس 3 نم مسالاو تع

 ٍدِسنأَو بكتس لبق ملكتي لذ مالك عطقتنا
 تصد ساد هد ا

 امسهلاش ينعم ناكول © أس ًاىركلانأ 1 ىب ءاردق

 مس ”ه< هاهو مس ص ع

 كيو تمام ىنأثيدحيفو قرفوأادوأ فنم قرط أت او توكلادمعت تس ليقو

 وسلس © 2 -ح- - وص ع نإ" اسال هس عه

 هتكرح 2ك دقو تكس قس سرشلا و ماك لو ضرع ىأذأ 1

 د ةه292- < ةس و < 0 نم

 ةةيمنحا او 0 ةقكيف ىنتك اسو تاكسي ليقءادوأةب ر رع ؛ . و كملاط ناف

 و ى هذ ياه

 وك ارتك تنك تيك وك او توكص كامل ةنوك اسوتاكسو ةتكسو

 « ردم رك هع

 اذافمالكلا ليلتك ل+ قو 20 ااريثك ناك اذاتوكسلاو ةنوك اسلانيبتكسلجرو

 | اللا ءلقناك اذا ةنوك او توك اسو تكسو تكس لججبرو ن رسح ًاملكت

 مس سان” تتسم

 هَ اهامرو تيس يمعتستكس سر ادهلوق سقنمالبرتعمسديزو لاق نمسح ملكت

 : يأ سا
 285م2 ىو-

 هم تكس سع بأ تكسب مانعمنأ ىدنعم هدمسن ال و هورس يلو تاكسوتناكس

 2 كومو لبرلاتمصدزو أ ماللكتلا نمهعنما ادعباصأ ذاك اكسان الف ناضأو
 ع هس و رودس و هم و م

 ٠ تكا ىأهناكسوهنامدنءامرمديس: هتكسأاعىأ هناكس هتسرو قع هنكسوهقامهاكسلأو
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 نأسو قم عمال اهناكسلم اكتءالقدنالانوهتامصل سر فاول الاخ رحم

 ةتكسلاوتامىأ تكس ىتح ةرشلا د يمال نيمرفزعامتيدح فو هللاعاشن اهعضومىف هرك ذ 2

 5 5و مهم

 مكسب مهمامىأ تكسو و هلايعل نكس هلام ىانعلاا لاق و ةهريسغ ءوأ أ ىصديتكسأأم 0
 - هس م د < لاو ا ةه<

 انهلعل .رلأ 5 هوانهه 0 ” قادس الا "رح رلا دنع وع عرتال ىلا لب الا طتوكملا و
 و و9 تت وو هد«

 0 توكس هوان وكس- 5 هلو

 0 41 اق "الازومكلا فس 5 وكس هئامدرب نمل

 قا وثك نبذل تسوق 20 وقس امدربنمهلي * ءالعلا نأ ةباورولاك
 ع -6- -

 لاقي ةغصلا عضومر دما عضوف هن امدراندارأو ورب

 سو 7 ص و ) دة سا #  سمس ع جس

 اييلاترضل ادعي لكأت 24 0

 000 هوو < # رك )وما اق ل

 ةيهادال-ررك ذيدشن ا وهعسلب ىجعودلا هيرعشوملاذاتاكسوتوكشيحو

 اد 1 سدل سانا ل (تاكت د طلت اما رد 5
 - 5 و © < »و -

 تبهذو



 1 و ادع اروع“ 1 لا الا ا ا ال 2الى ةييحلا نا ١ نا 772 ل 1 ل ا 0 ا ا 7-5
 : ا ا 1 يس ا اح ا

 ا 0 اتلاف * قيسلا لامف

 سيان تواوم عراب قا ًءاواص ضو فصتب هدا ءاهلانتوص مت لاو أ
 :| 8 ه< 40 - ود و

 هنء هافاجو سون ءتوُلا فوج تناوب لجوزعهلا يتالوتم توصل ١-7

 »ب وود )مه س 4 202

 نم لباهوراص توحلا قوج أدي تودسملاهف "وج هلع عقد هاور نمو يذأهنمهبيصيالف

 عءعاقكوم يي وم دكه و4 و

 ىاتلطو تهمو ت<عد نال ىلسلااءاصمس تعم رفلانء الاف 0 تام اقول
 9 كي ُلو و

 نطل نمح ركام لوا تسلا (تح) باد نش و اهتحايورادلاةحاس ل ئمقداص ْ

 8 سا وه ىلإ 95 مهو

 تهسلاو حرار ةال ٠ نموهؤداوبةعاس ىصلان م علاو لكي نأ بق همأ عش ةعاسفللاىذ

 مص ع ساس نك ه م »و < هي و ةهض. ضرب

 ىئوهمرو نكسات اتيذملا حرا تاو لعتلا مظعفرْدصأ حرك حدرلاةلنجليلسلا نم ا

 ىى. 8#خه ٠ ع دة ادد

 عاشت نالاديدشلارابغل اوهوبا تلا أد ثدتكسلاو ىساقءلصأو ىيفد لص تدلصمو تدعم

 سا © تب جب مسد نس در هبا © #-م 0

 اتيتضسلا عطاس ارش ىه و « ايتْثتقرطاواعمتءاج . بوقعيدشنأ

 0 الىذلاوي ولاوهليقو 8 وانام ل هرك دفأ هو اًنبدكشلا ىو رو

 َتينصحبدَكَو تيت كرولا قدلاكلذكو و تنصل اهدا دولا 0 يملا

 ةبؤرلاه ضلاخ
 و دك 3 3 2 ه ب هس 5

 0 يع 0 وو _- 3 -

 و 0 يك هس سد هت

 5 ثيم يشيل *« هيو ةردشناو ديدشكأ لي طا ارمالان بامور
 ا -

 اف عرا تامل ديدثلا تصالح .درلا ٠ نمل - درا تلا نمت لعوب أ لاق

 عادوم يه م

 اولافاك معلا ءالك ضعد اوعي |(نع رمهوبرعلا مالك قفو رءموشو ديدشىأت نس ك#

 دشنأو 01 نم قيقدلا تتصل ورجوبأ سالب مدلل

 تميح <
 س2. 6 ه تو < سم اع سس ست وم <

 انولت نأ كلانوحرنذا ه ديم و # اتيعلا ربولا تسولو
 ايل م هس 5<

 هتطسونالفل نال تضر داونلا ف بذبتا ناك سا و ناقكل بولا ْ

 دف نكن اتفسمَعسَي سكلاهَبارَشلا وما ٌتفَ (تفم) لوقلا ف ىَصْوَيسااذا
 و َه هو - 2سوس

 قذلا ماعلا تغسا ادب مرد !لاو و هدفه بس هوت كلذكو كلذكا اتفسهتفسأءاملاتفسو

 0 -) باعن نعيمي تاو جاجا نعتفرلا فتغل ٌتْدسلاو هيفةكربال

 يطنلا فالُخُت ,وكسلاو كسلا (تك) دكر 2101 راتسط للا
 2 وم مهم هو“, 9 ضمن )و #7 قس ع سامع

 اذاتوكس تكس تقاصلاتكسلايثنللا تكس وايوكسواب اكسو ايستكسلإ قسد



 (تحس) اتلاف رح هي نيسلالصف 2 نك

 #3220 5. 4+ ةز# مه

 0 مد | 100 0 9 رافد ِِ ودق ورعمهدر 7 تاجر

 : يب ا هو و م < هع تا 3ع

 ايسر كنا لبرت هرجل نزلا قاس او ريزئنلتاو
 00 سام ام ه ساس م ه تأ هع - هو

 خرضتاو هتراحت فتم وثم هرحوتثمخ هب راجت تصْمأو مهذب اولا كس ف كم

 9 1 هر ه0

 7 هيرسق كلل نع متل تصسواليلقال لقدر قادمه ىلا تحس و هولا دسشل ا

 0 وشل لحد وهج نغم ءانتضنو كاذملا ةصدلاو قع منع
 -هو هب. م هو دم طن 9 ص عسا هل

 باذعب مك تعسف ىرق رق 0 رم ورع هلوقو هدذعام لصأتس الح رلا يم و

 م2 دعم هوسوره و - ا

 تحسو مكلصأتس مكتمل و رمش م :قيصسلرك ١ أت صدي و مام اوءايلا تفي م هلو

 . 1 د ا وعض زو صسما## | در

 تصسنالو ف دفتالفَتْفتح اذالاقي 6 [كلذكو لم ميما ًاواتص- نانا ماسلا

 م له © اس حاس 8 69 1-4 ال 28

 لاق هديك وهلصأتشاهلامتح»أو اًةلح ةلمات_ساهتصس اواتصحيسارتصم قاشللا لاهو
 رع و ع - الآ م نس مح

 .فاوأ اتضسمالا لاما |نم د عديم نإ وماي تامز ضءو فدررفلا

 هظسو  عورمس 2/7.٠

 معدن ىنءملعح كل ذكماو 7 نمو فاعوا تحمالاي وريو 5 ءلاولاه

 وهوأل اكن“ اكرابضاب فاو أ هلوق حف ورو ليل نعم عديل لبجج ا مصتمالا داور نمو نا

 ب و عاكس وو يي 5 ةهس#م

 ةييحسلاو» -نهالم يأ تدسمو 00 ل ب دع تل

 1 يوءعاو ه 5< م -

 ع ”و. و

 كشاف لاستلام دهم 3 ١ ترم ىلع ا

 هلاخسانلانمماعر نق هيفاباق كلذيربهلبتكو ىجني ع ىحألب وويلعمللا لص ىنلانأ
 ا ع عا 2:9١

 !مبهقاموقعبا امتواك | :ىلاىد را نأ ءاوأتوإ هجر القمم تصسلا نولاك !يرقو ند هىاتحما

 00 اال لوا اع ل ا و ا لاا
 قع .اوبلما ىأ تحس |ينومطت اهوشزرن !اوداز انني خدوهبا لاق هنا ل جتا ا|نصرتوه تحاور
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 ارنا ىلعود سمهوركملا ىلع مالكلا قدرت اه هومضوةداهشل اومكتلسا دوش ىأةيدسهلا

 تدع هو

 ةلوعفملال ءفةغيص ىعٌلج زلات ثرد ل قرركحدقو ناو ةلان اعل سس وىرخأ

 31 ل يف ما ا 0 تهمل 2 ل تاضأ

 بيغو توصسصو تنصبو تضم جرو برشلاو لك الاغشتصسا و كالا نعالام نعت

3 3-5 

 و كت ة خس هلل دلال د انمدنا هلل د هشام قة هس ع ذل اند

 إ ةصنألاو اذكواذكمسفوهسيتام زر نماتلا لءقفأ,ثيدعأل او اس مكطا دوما

 عساو

 || ناشيدح فو باذع كتضسفانذكدت !قعاوزتشنالل جوز عهقاالافاكباذسعيمتضسينأ



 م (تنم)__ءاتافح ٠ نيسلالسن
 © هسو

 ار ل م هت كن كلذنامو مهعم نهم وه تنكنوإوقف 3 ١

 دشناو 57 .وانداسواسداسو ايما واسماخنالفءاسلا ةدتاكسلان با سادس الاكلذكو
 ع 5<, يف ارو د حمو .:

 ىداس 38 و ا ورق لاسفهعب رادءاماذا

 ةسداس ل صألاو ّت تسوس ظفل لصف اغا مل 58 سدسل |ىلعءاني اسداسلاو نذلاف

 نولدس دقو ءايقاجلا رملدبأايمانو داس لاق نمو ةددشمءأن' تراصؤونيسأ افلادلااو.عدأف ا

 هما م الز ص ل رص ني خص الو صاب لس هلق ص٠ م

 ررست ىو ىبلن ععلت فو ىذةت:ض دقت فو ىسننس ف واعيلماىوهلوتك“ مفر الا

 )و سم

 ىلا كلذكو مهتسمفل ةعرأ ًااوفاكومهعيارت رص ىأ معن رفد ةنالثموقلاناك قاسكلا كرست
 ةوةسس 27 دةمضء سا -

 رمشلا ىلا مهتسير عد رلافو تا يدسسلاو املا اوسأن س1 تنس انا كلتكو 3

 0 ا *ءااىل اتي ,سمدددعلا ف فرش
 مو 9 بق و هموم

 ٌتلئتْدخ اذا مضل, سد ونس < وتاني لاومالا فلوشتو حسبو حبسو عيراعيعب

 ه9 7 ور ص 5 857-38 سرع س ا

 اذا مهرمشعب مه هرشعو رسشعلا منذ اذام رشي رش كنك وا هستسولا لول مهل مه

 سوفت فاو اب هاذه ىقلاَو تلاروعبلا قل اذا دال مراتك

 لوقت ”وةوسلأ تس ىلا نكس ىدنعل اوقتتمكسلا نا 74 هريغب ثوملاوركذ ا ف امه و سيد سو ْ

 ا و ءالوه نارا دوءالوهن 06 ىدنعىأ ةوسنولاجرةتسىدنع

 ددعلت كلدكو وتوم فدو اه نمةتسىدنع أ ةتسلا لعتو لاكش وف للاجار

 ددعناكَناف ناهحولاهمفّكالذ امهقوفامو عبسلا وّسسلال_ثمناعجبمنم درع نأ لقحا ْ

 لايرتس ىدنغ نرخ ريغال عق رلافثالثلاو عب رالا و سونا ل ثمنا عج هنمدر ينل محال

 نيبدقعَنودسلاو ن نييوصنلا عسجبلوقاذهوت :الثلاوةميرالاكلذكو سنا نوكيالوروسنو

 هنمٌتذخ لوقت تسلا هيفلصالاو هدأ ا ريغ ىلع قيموهو نيعيسلا ونيسهلا قمع ْ ظ

 بق اذاّتس ىلع ىنَئاهناهل يقف كم أ رمان طا دم تيد انو امهردنتس |||

 ماك داهيبدئمظعلا نأ ىأ هاجر واسد واهي ديتسلا عيت رد اذا عيرأ ىلعو ْ

 ةيفقتلاَنالبَعَسش . ىفرامهمظعل ضرالانانسمأت داك امهنأ ماكان ًاواه الحر تداولا ٠

 هذهوظعمان ]ذل :وفو عن ندح رلادبعّتحت تكونا رب و عببأب لب" ”افلمقىتلا

 00 هياعاذا هدَسوهَمسلاعد عيت ملكات بارمالاب سدس ةجحرت قةجرتلا

 يع دوس

 ناتسضس (( تسصم. لعأ ئاوماولارهّمسساهلضأ نالءاهلاتابف ما

 (قان' برعلاناسأ - غ6)



 كلذف عسدرزل تبل !هلوف

 سل ا شايرانأ 1

 د#ثوأ لاو اضنأ هل

 ىتنأ هزل هنا ىلارسعالا
 ليقو جيمصلاوهوخامثلا
 هيلع حاندق نحلانا
 هتك ها تاسالاهذهب

 : موي

 (تقس) -ءاتلافرس ى نيلالسن 4
 ني ونتلاوهةلت ءاهلا نأ ىرتالأ ثمن أتللال قالسالل ابلاو ئُد لكن ممدقملا*ى ركل ىلا

 الحر فضي رجأ نيا لاق ةاديسواقنسلا دو
 5 ةسضس س

 انوه اَءاتْفَمَس لاَ ّداذا + هتلعوسفياللذلل نك

 ءاهلابىتالاو دسآلا ئْدَسلالبقو هنأرذ ىف توكينأ هش ورَملا قَبسلاَو ةقانلا عب
 : هنعيدق نضر باطما ن رعى رنخاماشلا لاف

 قزمملادل كافه 5 تكد ابو مامإن ماربخ هللا حب
 هو 2 »و 0

 قرطمنيعلا قرزأ قنبس كب 1 هلافوتوكت نأ ند أٌتكأمو

 لق ل مو يدأوةلؤلوأ لتقبنأىدخأ ثنكامدوقب املأ تيل كرا لاق

 نيعلا نسما قرطملاو مهلا فنوكيكلذو نيغلا قرر أت وكمو ىدلااضد ءًارهوددملا 3 درالاو
4 

 تأ ايس هعجسو ىو. بربخال ١ ادهسلوردصل هد رك اةقانل !لءقودم راهو اتم !لمقو

 ةادئسحد لج ةانَبَس ملاقبو ةاتنيس ةطيلسلاةأرلل لاقي و انساه عمد نم برعلا نمو
 دوو

 نلعت دشن ًاةدسع أب قات طس (تضس)

 523+ - هاي هدررهم هو

 تضسرافل أن ندو 5 ناسك يب نمل

 اريلاو نزلو توسل اوملاو لملف ويسلم لغاقلا( نضسانوسلا | عل

 لاول شبأ ثوري اواضيأةنيرس تالا وسل اوهوالت :الىذلالمقو لما اتحمل
 9 2 52 3ع دك ده د ووو 7

 موتا نو لابي نميري اسد «راسؤ هدو ريس هأ ماو تدربسو توربس ليرديزولأ ||

 | توريسلاو ليلقل فانتا لا ثورتسلاو راقنلا توريسلا ىعصالا نوحاتحناوناك املا

 ْ تاء وسلاو رشَتلا ٌضرالا حاصلا فو فصْقصلاٌضرالاٌثوويسلاو درمال امالغلا

 8-8-9 م

 راصوتبرابس عملو اهيفئثالل هقواهب تابنال ُتوويسُمو ترسو اري ضرأو هبق

 مهو ,

 يمال ربو تو ريسسن الف ب ضرأ ىمدالان ءىلاسعللا ىحو ىنايعللا ن نعقردان ةريخالا

 ٌتيرابسلادبنعوأ 9 هريسوأأات وراساهتممت 6 [_هسدناكت ِرابَس صر ىَحو ايف

 مدخلا لجرلا ىمسابتمو :تابفدسالو جلا ضرالا ٌثبزامسلا ىهعضالا..اهيئئشالىتلا ٌتاولَعلا

 بيذتلا (تنم) ولما توريس و توريس لأم سة اان“ « رعاشلا لاق نورس

 اودارأ مهكلوٌةسدسو سدس لصالا فامهو امه.ظلرغىلع سسأتلا ف ةمسلاوٌتسلا ثدللا

 دم ةَفل فنيغلا لعمال تلعاك اهيلع تكامل جرت دنع اقتل فنيل قلادلامامدإ

 نولوّهف



 ليام قل

 مول َ رثلاهنا قا لاقررمع نيهقلا دمع نع ىوراملاف امة لءليءادلاوىرهزالا لاق اضرأالو

 قلو ءانثالثلامويموركلا قو نينالامو:باصسلا قلو د_>الا مويةراخا قلو تسلا

 بورغو رصعلا نبامثةمجلا مونمدآ قلو سدا موب باودلا قا ةوءاهنرالامووةكشالا ا |

 هيلعقلطأف تنّسلا ىلاتيسلا نماعوس أ دارأل يق انس سمشلااني راف ثددحلا فو سعشلا

 ةليلقنامالانمهدم تب امدارأ لق 5و ةةسنورشعداربو انيرخنورشءلاقياممويلاصا

0 

 تسسو يورو نم ىأايتب كال ىنارعالانبانعبلعث ىحو ةرثكوأ تناك

 س28 مدا سرع

 رون يديج دشنأو عب 'مسلاريسلا ٌتدَسلاوهقْنع برص ةنوالع

 ليم فاهليلامأو تْيَسف 0 اهراجامأ بارقألاةوطمو

 دى هم

 قو ريسسلا نمبرضوه لبقو قنعلا قوفرستدسلاوتوبس ىهواتس تدي هلال

 ه 8 هم 7 و ا 9و و و هر

 د ديلا لب الاريسةضيسن
 2-- ب ةهممرادس ىو سا 1

 تيد ف ح نيالا نموهو 3 توبسلا ةزملاوذاهب ىشع
 ص 4م 25 سة < 1

 1 98 9: يق 6 ضنا ا -ٍ 0 ىو م هدا. #©# ع 9

 قو قلحلا تملا وودعلا رثك اداوحناك اذاتدس سرفو وذعلا فويل شيث يدلاو

 الل لل كا 6م 8 هم ع

 وه اوماشعأ نايل ويلا هقلح هدمس وهتلس واتس هتيسهرعش طولا رس و سا ًارلا قلح حاصعلا 5

 هسو 5 00 7 8 _

 قا همثللاتديسو قانع الاىنامعالاهب صو هعطقهتدسو انس( ىَدلاَت سو داددضالا نم

 اهيفر مال اننا ضرأ لّقو اريدك ضرالانمءاتنسلاو كك [فيفضتلاوهٌةمطقهنَسو

 اهلك ايف ربة بطر رلاتتيسلاو : 4 وم انيس رو َابس عااد ءا ارصصااءاتيسل اديز ىزوأ

 # ير هم . «م يف سوو يي و و 5 0 هةمضصودم) همدسمو

 ةبطرلات ادسناو باطلا همست بستم بطرو باطرالاهلك همس بطرلاتدسناو باليرالا

 هب عدس مهدد 2 9

 ةرتشع لاهو هنباىاةنيلتعة ارا تن لأ
 ص

 جه تود - #3 سب

 مأوتب سبلت يسلا لاعت ىذح #3 8 نسف ايت "اك لطب

 ههشالب وطيزعح هنأ كالا اعاصم ىأ الطب زا اهنا ماوس رأنهبحدم

 ادار هلوجهنأعبارلا تسلا لاعن سلاش ,رشولهجهنأثلاثلا ةحرمتلا
 وو © 0 ه - نال مو

 ا صقتعلا نع ءاطسملا لاسر املا اناس ودا معز تقوافلخ رمال

 رطدتتا عاركا نع ةريخالا طافش
 سامح < ايد

 هو هو 0
 بينك نكر اهيفتبسلا ىَر 3 ناويددنلملا اهبداحت ضرأو

 قدنسلاو ُثوُملاهنأةاورلا ضعن, ءزولاق ع تشر ن1 لال .:حوأ لاو
- 

٠ 
 ب

 لاق تشنمبّرعمهل وقع

 نأ اذهةقيق- ىناغصلا
 دوشدل أ او بّرعم طقفالا

 ءانلاذلاتلديأف لدإلاثم

 امهحزخبرقل ةثلكم
 ب درعأ م ثدشراصفءا واولاو

 ”هلمهمائيس نيشلا تريصف
 تددشو ءان ةثلتملاءاد او

 ٌرمطوريسض لا ئهالعفنال

 هنأق لدإ1لاثملعفنمرثك أ

 ةأسماالانزولا اذم.وربم

 ىف نترسسكب دبإ ثان" وزاد
 هتك هاتافصااريغ
00 



 تلد تارا« باللمس 0
 سس ا 1 يدلل

 22ه حا هدر ل

 انين ءاناليكدق 27 5 ويت اشو

 وةوهسص ع 0-40 ه7 ىمم ه27 هو

 اسمك 4 اييص سمو روم 3 7*2 ئلضالاللنأو تابسلاتيسلاو بيذهتلا

 اذاائابسما هيا َتسأو توبسوهف ضررملا تيس لاقيو تسأدقو 3 ريال ىذلا تسملاو

 لاقو 3 2

 يه ع 6 ع

 تابساوقا ارطالوطن ما قرا عآم 00

 هلا اراك اق مينيع سمي ماناك قيمنا اذا ليلعلكاذكر 00 اوتيملاتوبسسملاو
 -2 , لك 5و 6

 ٌتاسبإا ثايهدلل و اسف سلا ناش ا وعسم نور .عثد دحىف و توءيسم

 علقلا نموأ نوكسلاوةسحارلات سلا 0 هون ملا عشلاو ضي رماة

 نبا اهدح وول ذيب فعلوا زايلم أو مولا تابلاو لامعألا كرت لرتو

 عطقنادقف ماناذاهن اكن عطقلات دَسلا و اعطقى ان داس كمون ولحوز عدل اوفى يارعالا

 مكلةحارمكمو انلعج ىأ هندبف حو رلاوةكرطما نع عطقني نأ تابسلاحاجزلا لاقو سانلا نع
 هيف قلل ادن اىلاعتهانال امس عوبنالا مانأن م عباسلا ىهدامناو عوبسألا مايأ ن مسيو
 امهناوزكحمافو اهكرتولاعالا عطقب لئارساون. هيف عأل ايو ضرالا قلب عب هيف عطقو

 اولاق قلذنا نم ”ىث تدسسلا فن كيلو ةعججا موي ىلادحالاموب نمناك قلنا ءادتب انالاّسس ىعح
 ا -

 اوناكدوهلانال كاذب ىعنل#قو انهيفّلمعلا عمقا وثهدق ى أةتيسامتيسلا مووت صصأذ

 نوتسيو نوتيسياونبسدقو ثوبسع تأ عبو فقرضتلاو لمعلا نع هشفنوعطَقُس

 ىلاعت لاا ماب دومين تلا قلوخدلاٌثابسالاو تسلا قاولحداوُمَسأو
 لاق مكلا اسالك لاعان اييسولا واسابل لمللااةلعحو ىلاعت ةلوقو . مهين :انالن وسيم وو

 تاوهسلا ل بوزعو»قلخو ةحارتسالاب هيف لا ارسا نب رمأهقانال ٌتدسل يمس لاقنمأطخأو

 لافتدسلا موي عباسلا ىهسف لمعلا عطقناوح ارتسسا عجبا مواهرخ مان تس ّضرالاو

 ىلاعت هللا فصودالو عطَق تس ىعماغاو حارتسا عت نسب رحل مالك ى طال الان اذهو
 اي

 هللا نعل“ :ازامهالكو لغش توبءادعبالان وكس الدج | رلاو نعت الوزالدحا اركسالابسدقتو

 ْ نيه روت | مونؤلخل اني : !ىلاعت هلل انأ ىلءلعلا لهأ 1قعن اولاق ىلاعت

 الو ةييسسمل



 5 اه : ا و : ا ا ل ل ل م ا و

0 007 1 

 مك (تبس) ملا * 00

 همس م هس سه<

 َتيزلانوبهوتسيى أنوي زتساؤاحو
 قيقا ذإ لو ةدش هقيخات أس هن بس هنأس (تاع) 0 ) رلمهملا نب لا لفل ٍْ مل يوم 9 روم هد

 ْ زمهلاو تفاتسدسحاولاو قفا عبصااميفعقيث وح موقلا ابنا نان !اءارقلا هلم

 هلزيطعب نم و هيما مر ةلانغ وبدلا اوهليقو ع ود مدلج لك لس ايترسلا عم ١

 ركلات سلا ردوحلا اهماع رعشالتتسلاعن و ةفوبدمري مأت اك ف ع ود ما ادولسح |

 داع هس وه 8و

 قو ه1نيتيتبس و فدوتب جا احر .رجحو ةينبسلالاعنل اي ٌْظ :رقلابةغ :وندملار قمل ادؤاح ْ ا

 دينبسلا حاصلا روشان ىنم زار يو داجسقا لس يا | 0

00 
 رعشا يلع سل ىتلاّلاعنلا سايلسوهلعتلا فص ئنلات ير لاقفتستيسلا لاعلان

 لاه علا من له لاعناهمال بيلع ضرتع نلت حأافاهنأخوتب ونأ|

 ناو ووأ فوضوأ رع هءلعناك نافلاف عون عودلا دالك ىمدالا لاق 5 علا | |
 2 -هفر
 هللا ىلص ىل !كدالحوئرهزالا لا 2 :رشلاةعوبدملا ىهت كيسا لاعتلاورعوب لا سصسعم |

 - و <95

 رسعئال لاق خور نس كيد 11قو هلع رم كالت نأ عكر ودبل

 ا ماله نانا محالسعبلب ناوّولحى أ محّتبْسدقاهرعشدالةيَب «تيعساجناك( اىرهزالا ا ١ و مرسو

 |قو هع اليابسة وبدلا لاعنلا تيعسفارعالابا انهفاددنع ا
 -” ” هه

 م 0 ورق ١ وفوطصلا نم لي تالفمواوق لئن عاسنا ايست ا نمتدشللعنلا ةنيمفت

 هلال غلاما اة رمااهاو نسا عقدا كرو اهنمةنن كلا تانشلا أ :

 | كابشاع اورهدلاتايسبلاوتدسلاو هنشمق هايتحلالوارذقاهستاككلاسقو ابشن ىع أ ١
 و ة .٠ .٠ 0 5 4. . املا 55 امو ا

 ٍِع 35 قس

 ري راهنلاولبللا |[
 - ©« ه7 2 افلماو

 انماهتوا دكت |راك مثىويس * اف رفا تاس قلك م هواك

 1 ماننملاهيخاصامهدح أى نالجر تابسىإ انأس بح دم 'رفعسولارك ةىرب نبالاق

 ىلاامهدسح تيم ناوخأتاباسانب ةنااغلالو ةماعلا ”الاود_ةلبامه دوما ١

 هو و » س و 4 هس سس زهر

 2/ةرتتساسلاو ترغلني رافي مثلا سلخ" الاو عطتني ا!ند نايا ْ

 دواحَتي وللا سئل ناكو) / هيي م
 مص سا س سس وه #ور وو | . 0 توج نيو و هم 5# وه

 نعول و الا سرا للا ةهربى اذن وان دوج رس ككاو ْ



 - (تيز ءاتلا رح #4 ىاذرلا لص ) م6

 ر هم هس) وس ٍ دو لو

 ا نأ سدل د َتيِمْزْنماَض .ردريقلاو

 | ةماعلا هوعدبو أ ايئافادعلانودا الأس 5 ا راقملاونيلج راج ًادوسأرلاط تملا
 00 7 هوما -عاو سلس وسم

 نا «(تنإ راما اول نول 5 0 ناتسمْزا تمرس أمزا لاشي و نولقانأ

 نهب < هم ةؤهس ره م

 ةنوديزهندحاوهنهدتي نلاو فورعمر م نونو د راه فرع را دعس

 | فوهوتاكلاتوقينأى متلا نمو تقلا ا انوُأعف ماء نملوقىفاذه

 ا 3 و 7 11 7 ع سس

 ا ادع مكتيتوه نسابعنبا لاد نوثي زلاونيشلاو ل جوز هللا لاه سانلاهاوفأ ىلعوزب زعلان ارقلا

 3و

 |0000 عد ماع ااننادصسماممنالاقءاز هاالاف اذه مكنوسرو

 9 ا هج مدع

 ةنوس را ”ملودنوس زاميغت ةرحشلا لاق و ماشلا لامح نومي زلا للم قو مالسلا 4_ءاعىموم
 , هدهمب . 8 1 1 5 3 ل . 5

 ٠ هرصتعي ىذلاو تابت لا عسب ىدلللاةيو تبر هنمحرخس ىذلان :هيدالو نويل عج او

 لاك | 10 د ىنمصالا اع هاضعلانمنوت,زلاهفنحوأ لاقو نا

 ٍ مهللاقي مورلا لبق مما سرع نمنيطسلمب نوم لكصولات ةنسفال 1 ذل هنوتيلا وب

 ع

 وهب ب

 : ف ماقلا يل نوبلسو صقل عسي مو مفابز ليز ماعطلاويرلزو نواب

 ماهخآلا اذوعس ناصقنل !ققدزرفلا لاق تم الا

 و قرم ميد و ١ هوذا عا همم

 اهريعبلدالادعأ نوقوسست ٠ ةقاسكاريغ نيقاوسرأملو

 ايري .ركا اعل اةفشلالو , 00

 | كأرغ ةعج ربغ نع ”قيتادارآ امل 7 «ةيربه نكن رعب ملأ ةياورلاو ىلعونأهدشنأ اذكه

 ظ اص رلاوح البلا مااا ناعو راما ل
 همم

 اهريع تايد مو اوقع هب د تن ىذااءاهك .ةريعتأيلو

 هع 0 م

 هويدي ذعو 2 ٍةعستو ميكدلاو ورمت مسمن

 | هديل عمو مناة نالوا نلبس ىلا دغأل ذه نكنعأ

 2هس

 ٍ هيبصد نالفسأرو نأ ارتديت رسما 93 و وبات ىنامعللا 0

 ٍ تازو تيزل مام د تل مسهل لوبوقلا زوما تن

 8س ريب ضاع

 اضيأ هنعتيِزلا مهدبنعرثك اًوياَزأ اوينامعللا ٠ نءةباوز مد هّتيزلا مهمعط انتي م ميزي مولا

 كل :نأتدرزاذاو ميلعت هل هل تبدومأ ديل 1تورأاذاذسه نمكو:لك كاذكللت

 هك هم و

 | تيدي نم همام هريغصتو ٌتادزصو خو تب ..:لان هدا اذا ثالفتاد راو اولعم ادق َتلقم هدنع رثكد ق

 اواحو



 00 77 1 ز 0 ةز 1020 020 02زة0 ذة ز زم 7 ٠

 سل نبي

225-077 
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 2 د وي هام

 ل وع نس ةيتارع 2 دي حويل لس وج7 تس تيت نوب فانو

 002 اح آذذذذآذآآذز 1212 1 1 10 ا

 ناش

 ءاتلان تفل اوءاهلاب
 لاق تا رى هنو هناظ سوارا ات 0-15 ِ ((ىازلا سف )

 ايبود -

2-2 - 

 000 1208 فافزل لي سورتلا نيا رعوأ

 ءاعلا عمى ازلا فرع الرعشلاق تراولوةيإل مسمن ىعا ؟ انءنمالاّ كل: لك نم لعشلا لمت فل

 هريغلاهوثيلل اهلمهأ 06 1 2 ريثكمءاتلان ما اوصقمىازل توك. نأ امأ:تتزالا ةلوصوم
 #ه ورىتددعو عموم بجمع

 ةزحو تف رمءاعو ناقلا تقلا ليقوريةلاكرم كلاب تقلا (تن) هقنحاذاةيرزوهدزز

 هج 5 . د

 ملسو هيلع هللا لصىتلا ىو اوه توما مامر تلاد تولة يلملم

 ءانالاوهلاك ةمعوالانمَتْكرملا نع ىممأ تدخلوا طل نأَتقرلاءاعولااذهنع

 ءيئوهاغان لاح ريق ىذلارقلاريغتن لا و هيفذيشلامراقلا نم عونوهو تفز ةرلان ىلط ىذلا

 ئنتفرلاو 0 "الت يجلاتلزوميلع سنس 3 ايقو لئخاورمخا فاك اهنا دو

 نالفتورردا اومااف بيذهتلا فورعملاتفْرلاكاذوه سلوتسدزالاق مش نيران

 هالمامهالاك هك دوا نءانالا كك 2 نع فرات + امالانذأف

 هوه وو وهمامم# هم 2.6 َء ده ممم دل 29552936 ل

 تر مس سلا الماسك رتب رقلاو"اةسلاّتكزرجالا هفوجالم هتك زيوررلا هتك و

 مص او < ب وس 5 ا و ه6« »

 هتدلومالغبأرلا تنك ز أوهطضمأ ى أ هكر ىلءانالفالف تك زىلارعالا با تكرصو
 يي وا سرح م # نم رك وو

 نذاىنالفتزرداونلا فو :نامدسر تقول وتزول لصوةنوكو مو ةنوك صبر قو

- 

 مدعم + 5

 اذعاواع ىأان ا نه ناك هنأ م جالا اهلعأ ىلعةفصفق ذو ىععهتكر وات هنكواتنز تيدا مصالا

 يذل ارساذمدا ارا لاسقو ار[ امو اناا نكن دادس رو دلما ذالك ندر

 مسالاوثكاسلا ل دقو ترمدلاكمالكلا ليلةلا نك | دال ةييزامت سا
 د ءدو

 تميل جرار ءالانا ةنامّريفوٌتيقو تمل برو هعمررش امو تتر دقو لانكا
 روسبلك .١

 ىلا ةفصفو تيما نمو قيبستفلا لائم كرهوملا « ا قركواذاٌثمتنو

 هرك ذا ذكر شالا نيا لاق مهرقوأومحنز رأنمىأس لا ىفموتمزأ نمناكا هنأ لو هيلع هللا ىلص ْ

 ديزثي ٌذح ىف لاق هردغو د ممع ىلأ نام ىفءاح ىذا اول_سو هءلع هلل اىلهىنل انع هبات فىورهلا

 نكاسلا ىعمبتيشْلا فرعاشلا



 (تفر) 2 ءاتلافرح + ءارلاولاذلا لصف 555

 واولانمتادب د قذاءاملان ماتا لدن أ دمعت ريغو نيتغلانوكب 00

 رثك اءاملاثالءاملا نمالدبءاتلانوكت نأه--ولاو نحن الا ةقشلاىءابلاةكرشو
 ايمنس و 2و و هاص مد

 يأن ءريغتو ّل ارهاتمدتمديت مد كر واولان معامل مول ادنان 0

 ثددح ىو تيك تيك ءانعم تي وتيم الا نمناكنواوقبةديبعوأ (تد) كلام

 مه <<

 تايانكلا اطاغلأ نم ىهو تبدو ّت ذه انمناكن نداز ازملاوتًارملاوثار -

 يف همم تيا هل مهمل ساق هس س6 ل

 هم رتهابر انيس ةانوهس روىدا!تءر (تد) ق ار ا

 زحارلال اق
 و 9 م. سا دك 5 هم

 ا 1س د 5 تيزنماضربهس راد 0 توَعتداودا يعم

 2ع 5

 وهوةبر تردفوءانماللا لقي نو هل قو نو مالكلا ىفةللع م ظلانتنرلا 2(

 هر هو
 لحرو هيفةلكلساو مالكلا يف ةهعتلا ى 8 لمقو بسعلا نمناسالا فةحبقةدرةنرلاورعوأ تأ

 7 ما د مو 2-2 و م مسد ف

 سانلا مْويَترأالجر ىأر هنأروسملا ثيدحفو ترفدهلل اهنرو ةترهناس |ىفو تنرلانيبترأ

 اسامه

 ةمغمملاب يذلا هللاهعواطي الق همالكى لب ود وزب هاف ىللاكمألا 2

 معي راك هئرلاو معلا الكل يتمالك نوكي .نأو مالكا عيطقت نيا َتوسلا مسن

 قرار عونأ 0 ”الاىفرثكت ىهرةربرَغةبرلاو لاك ,هيلصتا نما ذاق مالكلا لأ نم عنق

 للاي وع نم يلا ٌترلاواهريسو ءاتلا ىف عمت اذالجرلا تريزا ءالانا ءاغْدلل ادارملا

 هاب هه < 5 72 ووو خو

 ا ىريلاريزت1 اهبشي ىشترلاو دلما بويرءالؤهو تويرهعجو ءاطعل اوفرَشلا

 ١ ٌتراورعونأ ليلا يغدحأايئلنأ او 20000 ل ينالاو مه ىل_.قو

 لأ هقاوّترألاَ اناجو مم 0 ا 9 هنارمعجو لازما

 0 5 نس 90 020000

 لاقو ديرك كنود واسلا 2 ةصيقةةةرواتقرمتف يومك وشلا تر (تند)

 هر لل هولا دب
 توذصضووهف 'ى ىلا ٌتارو رك كورا 6 نمماطخلا ٌتافّرلاَو ها و ار !تْقَر

 همؤو ى ثوري. 8295 23939 مضت

 اذئأرب زعلاليزنتلا فو ان انرراصاسفر تفر مطعل ل ىلام 1 نءاتفرا مقرب هسقنعتفرو

 ٍ ننياؤاباعتانو ةبعكجا مد هدارأالا رييزلان ا ثددح ىو 8 اف اا افرواماظ عا

 مب مدع سو سا

 اتفرر ورا ماَظعَتقَو لاعبو ٌرسكَف قدام لكٌت افرلاوانافرريصت تس يروا ناز

 دعا ألم فلاقيو نست |ٌتدرلا كار عءالانا اهتلاهاحرخسي و اهّصطيلاه اذا

 21 مه 2 7 10 53و 20021 س هس

 نتكي هفّلاو لكلاونيلا ار ريالبانوذوهو ضرالا قانعهقتلاو تفرلان ا نمكدع

 ءاهلأب



 6-5 (تاعذ) ٠ هاتلاف رخ م لاذلاو لادلا دف

 200 م يو 3 هَ هَ مو 2

 رغاشلالاق ”ىرخللا لجرلاديدشفلاءتاوكتاو رقصلاو هولددأ عجب لداج الا |
 سة م69 8 مه

 تاوخكأ راع رلانم تاصنملك الإ هيفىدتومال

 نذل لازامعا ارفلالافو ةسصقم 3[ 0 يراصنالاربحن ُتاوَحو

 8 2 | اء 7 ري يخوس 2

 هي» م1 اذا توي و موقااثيدح تاك نالفو اجهق ',...فاهلتم أتاك اادستاشلا تانك ا

 اذا لجرلا تاس ار ءالانءا لاق ٍ رطلا نوعطُعي و نورين ماوه

 هس و هداه عم مس 5م هع

 هنأ لمس نبورعنب ل دذج بأ ت يد_حثدحلا فو تدار ا هدعوفاخأ

0 ُ 

 ُت ولج رات د كا ورا لاق هل-ةعىلع م يخ ىتحبرْضا ٌتاتْخا
 ا و

 تينا (تبإل دكا غاصتماوهو تاو 2 ىتتخناو مدقتدقوامكساورتسكلا اذا

 م وه

 تاتالاقبو 5 عر ”اطلاةتسْس ف 35 دشنأو يبارعالا نبا نعتّوصانوبْسو انسخ

 تانك فاتح لاو دباب احلا اهقطاانانايتا را ا

 5 انوشلادسألا تايتخاكوأ * :لكو لاك كنا

 00 دللةديبعو ا دشنأو ءأ ارمصأ|تّدلا 6 ٍ (ةلمهملالاذلا لصف

 رعد د ةم جس

 مكي أ تطلب ب تك 3 "لاو ريجو سراف تعد
3 

 تْشَدلا جاعنكحاعئدوس 2ع تسساعنَن هيد : 9 زحارلالافو

 -- 3 سحداص 2
 سدس امم در 2 د م

 لاش و اقينعاعْفَدهعفداتءدهتعديهتعد (تعدإ) نيتغلا بوق لادا رار هولاف

 سهةامدمعص هدم ضصدنيص

 عاركنء هلق ىد هقنحا:عءددتعد (تغد) ٠ نا دىأس 9 ةيعملالاذلاب ا

 هنأ دديزوألاقو انغدفتعد ل مهن انا هند 2 3 (ةهملالاذلا لصف )

 ضن دم مم م 8 ومس ودع هم 5 م 21-00

 ب "جاكم ىهناتع نعل بازل اة لعد (تعنإل هناسل علدأ حققت اد#أ هقنح اذا ']

-_ 8 3 

 كندا اسف تسال ار ا قلما دش وهل قو ءاملا ىفهطغت

 هس 6 2 1101 0 يي

 4 كس ؟هقْدح اذ [دطغدومطأ ادو ةيعدو ه هدد :-اذ[خميره نما كلدكر لسا 0

 و وم ست 8 مر س وسو

 ا أ هيي ملف مدل ىندكم أف كال عطةيىل صرع ناطيسم هلازاثن دبل افو

 لوقامأو بلعد ةج رتفلاف ((تاعذ) بولا مترا لارا تص

 ى.5سو ل

 ليقع سلا عسب 53 ني كام

 (ىنان' برعلاثاسأ - غم)



 قىذلا موقلاىرخا هلوف
 هأ ليبناىرخأ ىرشولا

 ! «يبجضاما

 ءاتلا فرح 4 ءاذنالصف مم

 همدسصس نه سب 5 ان 5 سمو 9

 اًشيشرهنم عمدلا ىَررنعطو « هراوف تن ا

 اًشيعينأ هقاَحلاَتَح 7 نرافمكتم ا

 أو هام و هادإ .

 مة ور وبسابا ليسيهمدن عاودت ىأهاوحي وزيت اكفهرأش كرد لوي

 اهُسْتْسَت لاى مل.قو لا انها نمت ذاك ال يلا ىهلرقو ىنابعللا نعةلوز هملاءاسنلا نم

 يبا ثول توفل وَُحةْأ ما د ثيللا امتزهءاسنلاةءاجىاهتب اراذاق اهدحو تمادام

 1 ةاونل ]ابق ىتا|توقللا و اهتريعءاسنلا نبت .راصاذافاهامقتةاهدح .وتمادامنيعلاا هدأت

 ”ياةلاشلب وثيللا ريغلءاسنلات هنت دوا عمسأل اويوصةمونأ لاق ضايقثاو

 00 تاح ةجرتفىرهزالا «(تاغ) فاى ةغلءافلانوكموماللا
 هضم .٠ 75 و - و ع

 هذ نمئدوتدتاحو 0 ٍِس وردمسل قده ةأنَم كدلع دفنا و

 2 7 و

 00 ع هتظفحىذلاو هب ييالو عونصمتببلاا ذه ىرهزالا لاق

 يلا توا (تنغ ب اريل اثينا( تخل الاضحمابب رعارأ الو لاك درا

 تيا مريصقلاتدللا عت رهلابا ودنمةيادتونملا وبقت ونخ :
 كل 0و توا ةناودناوتاولتاو 5 رس

 9 م5 ء

 ليقو تتوخدقو اهتوصريطلاٌتاو و د لوسلاتارج الا رح رم>الو ب هَ هرهنءالد شنأو

 0 |0000 ورا ماس واكتر 00

 533080 | اذ ا 0 0 هود 0 ب ناو ً 008 قو ند

 ع

 ليفطلا أ 1 هدحف و امت وص راهيفحى ٌآ اتا ]رام و نو وامكاضقن 0 وص

 اع و مكضلار“ اطأ اجانج ف يف ل شمات امل 0 شام لاه ةمعكلاءان .و

 هنن سد ول ه- بو وردود و مم و و

 ىلار صو يَوذو لاك هتفطتخا هنو و هنود باق علا

2 

 براصامثأدئعتانآس ىلا #2 هيترصباماجالارعت

 كهل حوامل نبال ىلا ارعالا نبا لل هند ام الخل

 5 قر د همس هادو و 9<

 علم دروءال ظ11 0 بناج لكل نمريطلا بوأق توت
 ا هدالور وو

 َح <لاحتو درا هنو قرص دوو فات ٌتوع هال

 ساد موه ل مو و س # وم

 لداجمالا توبح مول اىرخأن وود 2 0 هنااا هيه الانوتل اامو

 لداحالا

31 



 + 4-2 1 ل ا م للا اح را
20 0 + 1 0 30 

 31 ا 0.2 5 1 2

 مسو ١ (تفخ)  ءالافرح « ءالتالسف

 ب م ا 7 5 0م هم 0 ش
 رح الابش دودو رهجامع و9 دو هنءارقد م يال رتلأف هش أعد دح

 هس َ و 9 همة 9 52

 قو 0 ةءا رقلاف ل قو .عدلا فاهيْثفاختالوكئال_هر هئالو ترث

 اش دحقفف و هله 0 اًةحاشمل و ”الافأرق 2 : ناك زادة الص ثددح

 3 200 - صاع

 فاكنتفاخلا ءا هلا نمهنالةفاذهلامتلاَقف فانا ثوهداك ل جرا ترق رخآلا

 َتَقَحو هستفَح عصا لدالا تتفانو ةمصربت نراها نوكتاا وسخ اودو تول
 وهمس و «- م ومو
 10--_ لنمسلا َقطْملارارس تفاوت كوم

 هي 6 0 0

 90 هلم يع الور رمال ل توافرها 0

 هه -<-8ىو 3 سا مص ج

 الا بلت امني نوفا نيزعلا لب , زثتلا فو ارمساورواشناذاموقلا تفاختو اهبتفاختالو

 م2 م

 ىدعملالاق ةتفبلا توما تاماوفح لراس امو

 ليا فاد سمار 0 00 كلاهب يلع او ءناوبسسلو

4 

 و هدو 2 مدوم © و

 عمرو صنموبأ لاق 0 سا ل ورب زر وسألت انور مولا

 تا مدلك حشا نازل ماذا اللاعو الدو افعضىأ هللا

3 

 لئمةربر هدأ ث يدح ىفو لولاة ليي كى فاء هنملاقب و ٌةاَك تامكأ

 دهمم م

 عد لا فام لك ةءاورفو ىألدتعي 19ص لي عر 8 رلا تفان لك فيعسضلا نمؤملا

 تيتو يتسلل بو (ةىلعءاهلاٌقوُشو ِضَقلا عرزلا نمفعَضوَن الام ةنفااو تفاهم

 ص نس 6 23 ص هد

 دقت يقدسنمو نيللاضغلا عرزلاتفامنا دار ديبعوبأ لاق سوس

 تبن و هالك عطقت اداة

 ده” وس ه هس ” و 0

 نالغلانم عدصك 0 تر صو اعدل َتقَحاذاىتح ظ

 ووو 4ك م3 2 أ

 علا ةفا لن قرف هاند بح ”ابفثادحألوبع هلامو لأ او تعنيف از م نموملا نأ ىنعملاو

 -و 20 مدح 2-3

 ورعودب وعم دب هئمو هل جال بن أذا كوخ كلاب وثب د_كلا قو

 لثمولاكت ءامديف زل ىذلا باصحسلا تفلت درعسونأ ٌتارات همه الامل

 ىورو ريسي داكيال صم وبيذلا ولاف ءاملاوذباصسلا : نمريسياسغا ممتاكم حرم "ريجال ةياصسل مزه

 هد شن ىلارعالا نبا نأ ب العث نعىردزالا

 ديمسشستسم |



 د ةقدم * هاللالصف م
0-0 

 امهو دسألا بكا وكن منامجن ناناركخلاو فنالا تور لج لاب ةقائلادد_ هفنأ عب

 فيعمل امهذوفنل كلذبأ. ةملشودمالاةربزامهو دسآلااةتك امهو ظوسر دقام ني ناكوك ىشودسالا ةربزامهوهلوق

 هفاك ١ ىلعرعشلا عضاوم
 هذ افعا وولى عاراك راسه اوزالتس ابني لا وهو ترا نم 2

 دعكلاودأ اب 35 ديالا ياسا تسارألا نانرخ امهنلاكفبقثلا

 00 نادفابىأ دسالا فوحرلا
 ذريف حاملا نال أب اطو 2 دسمف ْمضقلا فل رهسلاب ١ "لمكم ها ايلا

 ةلالدلاب ذا اٌقمادلا ت , رخللاو ورخ نموأ ىرخ نم مئهف كلذ ناك اذاقددسسن الاف

 جاهلا ةيؤرلاف ةربالا تر ىفرطتيهنا اك

 0 3 تب وهذ[ س بعل ىديأب أ

 مالا هيلع ءلاقن ىدتويالوأ بل ضب اهب دي عمو باو هلاوهوك ربنا لاق ىعغقورف

 عجيلادلا خشب نمالدلاو 5 ل ردا نمالدلا ىلع ىع 35 لاو ترآ اردنا عججاو هلدسمي ملاذا

 06393 ذل معه

 اداهلئدلاف.نمالجر ربل ه بهأ أْثد : د>- قو ىماناىوقلاو هولادأأ م 2

 لسقو اهمال فلنا هر ط ىهو زوأمملاتارشآلى د ةيمىذلار هك 0

 ةلالااٌرفامناك ذاتي تر ليلو م قيرطلا نمةربالا بكل ثم ديم دارأ

 تياوفتس اذ بسور رطلاو ةراقما هلا رس ىهماعاو تر را نمنوخأم
 مع 57

 نمل غسيل فس نال رك ىعمو ترا ىلع لديهنالاش رق ل ديلدلا ماو ترا قرطو

 تر 00 و 0 قتل 1

 مو هم 79 53 هع

 شنب أو #* / كن تملا آو

 طارت ةقانو الراح عراق ليلا 3 ل ايو ةرْدَسلا دن مالضأ ى هشبل لا

 دشنأو [ههح وىلءتهذتذ ارتدت نار رخو

 ع هوو ثعو ه- و 9 م

 ةياابلا قدا 5 يفر

 و و 5 6م د 1

 تودلاقي تمت وَتفخدفو هد ولازم قفا : مو. ك8 ه
 2 1: 2 2000 رك م 24 -

 28 من2 5و 7 8 5 2م -

 قو هضصوح هوت فاو تشل او ترئخسا نافل تفند 3

 2 000 مسسسسم تتدج تحج دعست -- . تا

 عدس
. - 



 0 ا ا ل و را 001 1
 0 3 : 300 ا ا 0 0 1 ديين طب سلب 4 اها يك درا اا 08

 . 142 ا 1 يا ا 3 نيس اا ا

 لطخ' الالاف .هوأ

 روك مهدها كاف ٠ 2 انغدلتاوأن عين 9

 هليقو حسم عضاخ تش لجرو يلا هولا اون تملا ل تلا

 ن.الاق هيلعفيخىتحب هول تاس ناد لو 2

 لا للا ايا رسكما اذا جلاس فورعلاو ىوراذكعرمنراةرثلا

 و عومد ه- ع هع#ل مرا # ءعا
 لاوعسلالاق تينسو هوهسَحأ هلقحمقلاّثَحسأ و 00

 تيكا فيعَضا مرح رخيالو ل ااَمْداْشَف ولا ىلطعي سل

 و هد وهد67 ,7 3 ٠
 نتيئيسلا ها فلا ناو هلا تقام زو نيم لكل 1

0 

 ١ لولا ىدقدلاو هٌتيِضَسلاو ثِطَلات يب تانرعشقاالاك 0

 هلفردَقلاس اديشن ]ف و قرشا لعردشال دوت هكشلا قانا رلانأ ملا نالرهاظلا

 براحاذاتولا.ىلاببألىذلالتْفَت كلل رلاْثلاو هتساسس عمفرصتاا ىلعةردُق
2 

 تخو عاركع نع صقان تتح -رشو دحاو سيسكو ٌتتلْماَو ”ىثلكنمسيسكناٌتتكناو

 1 وو دى” هى ه2 و 2 7

 تورخوتارخ اعجب اواهريغو سأغنلاوةربالاونذالا فهلا ترلناو تر دنا ( ترخإ عضوم

 ةوس ىو و ىو, ه ءد دى ه هم و هو

 ورع ثدد- ىو ايست رتومو تارك ترن هلو ضت ا دتحماوو ةقلدلاترخ كلذكو

 4 هم 59 2 ١>

 2 اواهارعتداز اناا رخآو اههقتاىأ ربا ترع دو نم سفن -ا رضتحا|ل لاق صاعلا ا
 2 رى ود

 ىرملا كرات رأت ازملافو سيذهتلا « ءاهلاو فىذلاد ننامبج لعرما ا ضاي ل رح

 هور

 د و .رتشذج اولا ذأزلا ب رجوهاتلا مان هروصنمو لاق لمحت ىلا ةبصقلااوني

 8 ه7 0

 ىءاباانةب رذلاو ةربالاو سأفلا ن نمديدحلا فهنا, رخناولاقنذألا برخأ مالو ءايلاشذالا

 000 ىل ارعالا نسا لاق "للملا ىهوةريغّشلا بقئةترك اور عولأ لاقو دلجلا

 سا 89ه © و وو ص م 1 ا اس

 «*اراظتناال !ترفتاؤلقدعإ و هل اوقهنمو مهتارخ أ تدارو نورة ال مهلزنع نيضرغاوئاك اذ اموت

 وى مو هو

 ترو ترح عمباو ةعسنا اهيفىرجت ىتا اًةقالاةتركلاو عوسلاسؤروواللاا

 2 راد ضار تانك #3 ةدعسصسبملا ع و

 هع 0 5 9جيس مم

 لاقت[ ساشللاترحىدلا لب الا. نا دل ةرعشلا تورئاو هش سلا اةزخو

 0 ا . و سسك - ى ةوديصو

 ددزتض رالا+» مدر ىبم قيقد 5 نرام_فنآلان م تور عأو



 وهىدو-يملالاف هلوق

 "رل-مكتلاىف اك لآومسلا
 هىويينكم هأ

 ل د يملا ا و ل
 0 0 ا 8

 ع 0 ءاتلافرح 2 ءالئالصف 00

 نمط سلتا ل شو عدا وضرالان ناضل ارعالانبالاكو تو
 هدام 722 هده < ور ماه سمع س9

 وهلسقو 5 ةرطا فل همت يقو ةعسملا مقل :مت> رخاذاف ضو ضرالا نم

 سمس 9ودوس - وو و

 ليرهيف ضرالا نمنئمطملا نات ليقو ءاضعلا بورش ثني دود ىطولا قرمملا ىداولا

 هع 0 هيمو

 ىبتقلا لاق اهحبتالفش ةدجللا تح ادانزوت رقت لمحة عنب ارناى راب نب ورع ثني ددع ىو

 تييالىذلا ساو تلج فر رمصزاجاوت نيدلانينأ وذيل تأد

 8-52 -< 6 0 م

 نءاكدرو هملانأمطا أب تاوساو ساننلا نمت هنمولاق ف واذا هركذ دتسخو
 ل 8

 اوس اوهلوق ىفلاك كلذكو نوعض اولا م-شهلبق ونينئمالا لاك نيتيخن ارم 4 دو 7 اوقىدهاجت

 | تلا لعظرسلاعلا# مممرلاو ”مدك ىأ ءارغلا لاكو اوه ساو مهبرملا

 لبزتلافو تيان اسهال عضوا عمت تب ضاووأ بسند
 امان ىأ معدلي اعحاو ءاعدلاثن دح قو عملا 0 واقل تع :نيزعلا

 كلذ لصأو ةبينمة بكم واع سامعنبا ثد دحفو عضا ودلاو ع وشمللاتابخال اواعمطم

 قري ٌقدوُلا لاك ءايشالا نم ىدرلاريقخلا تلا ضرالان هنئمطملاتللا ن م

 و سهو ب يو ضو* مس 2سم 7 سوم

 تيلارثكلا عقتيالو # ا نمليلقلا بطلا عفت

 ليلخلا ل ةفرسَسةغل ىدو تسكن ادار للاقف تلا اذه تدمحلتا نع ىهكضالا لدن لاتُو
 فورا ضعب ىفءانءاثلان طولا اوهتنأكا ىجْش ناكامناو ريتك الاقل مهل كلذ ناكر

 اهناءىدرلاريةلسائشلان اللاق  فرهصناذهنأ نطأااضيأ ىدوهلاتدس فر وصنموأ لاو

 ىهارلا ساو ىنأثيدح فو تين اهلج و هفصعف سس ىنعب وهو نيءانب ٌتدتلا هللاستي

 ءانلاب ىوراذكعىلاطان لاك ََتَ ورتسعت ل سو هيلع هللا ىلص ىننااوعيايدقراصنال تكا

 وهليقو .ةثلثملاءانلا'ث ديك كوهل قو دساف ىأُث بح لج ر لاقي .قوفنمنيتطقنبة ممل

 رصعلادعب تان لج را لوعكمثي دج ىفهلوقو سيسللانيءاتب تنتكساو  «ىدرلارمملا

 هطبخي ىأءاطلابةطيشتادب ريش تيلتااهفنوكت ةعاسامللا تيفو دقللاتو "بيق

 تيكاو ءانءاطلا لعفم ةئكللوسكمن اد! ف ناكتضو ن ون ولم هسماذاناطيسشلا

 هندبق تاسنال هد دوف اكرام حاف رلا نيكل با (تتخ باكللام |

 4 داناامصصساو كاف ل رات سي ةدنلا تكسو ايس لع رلاَثَعأو

 هونأ
9 



 منا __(تبحلا ا _ةتافرع م ةاقئاو هللا لسن
 ع .سالهع © د ع ع

 لج رديزوأ ىرهزالا ءانتثدنأتل ءاهتيلقن اواولاتنكساد|ف دورت زو ةواحاهلص واماني
 8 دو م دى هد

 نبارك د ةظالاهذهوريغص سانلا نيعأ !شوانو هسفن بحي ىذلاوقو اك - ةأ ماو وأتنح

 تلا .”الثاهلصأ ىرهزالا لاق اهركذمّدقتدقوريغمصلاربصقلاوأسْشا أت ةجحرتىفهديس

 0 ريحمام كلذكو صلاتي ريتح بدك (تيبنج اهيفان ددزواووهز ةرمهم ىساحتاب

 مو 4 و - ءوم

 بذك# ءاجاذا تيريتح بذكيمأ وقام بذكيناجلاقي و فعضب رطبا فو
 5 2 م - م -

 وهلسقؤ فور طعئاوبلاكوشلاب هاو دوما توا ت6 قص ماللانالصلاخ |

 هلوقو ناتو تاوحأ عمل اوهنممظعام ١

 هموم وسهس سده ع همه

 ةقيان رسال 2 هيابست قرتسال بحاصو
 5 م

 هب ان افازاف اذا مسا هيلي امّلاظ دنس ىلع

 دش ال دنزب ترم كلوقك لاما ىلغ هم هيسصتف هل ومما هيفكيال توُلمارأل
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 ردي نأن مالاخ ناك اذا الف فصال سيجعل تو اال اهودقو لثعر دغت قال انوكملذ

 وهو ةعوارملاد وااو كح واراذان الف كتَواَحو ءهاهلا فخ ر,توحلاو .هيشأامواذههنف ظ

 لعثدشتأو شارب ىأ نواح ظ

 ىلأم نعقوىل أن نع ةيونلاو 5 ةيهاشا دمروا

 ىذا اوءاملالوحير اطل اناموَحنانإ نكاويؤللا د هاوس كر نا |ىلءرئااطلا َتاحو

 ددعلا ب ةقرطلاف توحي د يتاح دقو ئشلا لوح :
 0 ا

 ثوحيانب لاضرئاطك * تقليم 5 ٌتودعاذاادورك تنك ام
 م

 نو 8: تئَبَع ولافي
 لاق ث ردنا فو ابوي وامعتللا يرد سملا نت صال ةمصصلاءانسنلا نم كو او

 ضعيف ءاجاذكعريثالانبالاق ةيتوح صنم هياعو ل_هوهتنلع هللا لص ىنثلا ىلا تك نأ

 فق لفابنع تةكاملاظ ولاف انهف :رعأالفءاشاناعأو ءاذوتسىأ ةينوحب طوف او لاق لتس .

 ريصقلال سعبرلاّ توما نالرصقلاىلا ب و نما هلعل ةمكتوكسشب اور ات 'ابسو ىنعم قعاقل

 لذتلاريثكلا تْئاَمساو تدوم ل برها ةيو ثم ىهوأوطللا

 هعج وس ربع ضر نول نم املاح دق 0 ( مهلا ءاختا ل فل |



 ا ب رو ون اند هع لور اين سيب ير هسا
 هيو 474 1 720 1 2000-0

 (تنح) ءاتلا فرح د#* ءالل لصق 8م

 هنا أو بلع قائل ليثاب نمآىأ ضوضعِيلاَ 1
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 ىأديدشلا ىتعي «ُثيحلابضغلاحو وسب حو ةبورلاف ديد تيح بطعو كم2 هبلع

 0 - هم

 كلذ نموهو برا, نامذلا نسا ءاعول قو لك هك نعسلاءاعو تلا نكسي ورسكلي

 رعب دحىفو 2 نم عجلاو زينل اقزااوع لبقو ىلا مرغصأ تي !ليقو
 مد © ضدنا 3 © بع

 لاه تيا تبت ءرزاو تكلهأ هللاقنتكلهلابةفال اينما 10 بالاعلي مقا يشر

 يِذلاقلاَت .هلا ىرهوملا 1 : راو ل بعلاو نمسا اهمف لع ىدلاَر شاكرا يح ارجالا

 ىمداشاو تي وهف نخلي فلم انف تيك لاننا لا نم<الوهوهلعرعشال

 دوس

 لاو ىلاو»لاق نمجنم تيران ه«نعدتاىشرركيبأ ثيدحفو ترلاءنممنال امج

 عال <

 ينلال اوخ دينامو: ًااهرع هرياجس ”اايدتعتب :دج ىو 5 أ ترج هنأ كحو شح 97-5 د> فو

 كلداههح اوت مح هلوقلماطنعتس اهينعتةومآلا تيا قاتلا ل يع ملع هلل اىلص

 4 و< و س الكود نك 0 ةادص سا عض 5 ةس سا اح

 ثومعوتيجوتجز و قاريسلا نع تب اك وملاو ريغتود_بفهوكتوز دو+اتجو
 ةوءموسص م نقض - 0

 نبأ (تزح) نسأوتسأوةوالح ص ىأ هذهن 00 ةلاهذهو ةوالخ ادد

 ىببعالال اه ثدود ورد انوه ورابجللاتواح ىلءتاغدق وفقو هرعم ونال هدليس

 8 2 و او م 2و 22 و ه# مل

 لوس ثاشلواثلشمواش + نعش توناملاىلاتوِدِغدقو
 _- 2 يي 2 -ٍ

 لطخالالاقو

 لالسم ةشيرأ اهتيرشو 0 اهتوناحىف رجلا تيد فاو

 ا قوااراوش وارنلالاق ىو وىناحت ونامما يلا سس اةفشحو لاك

 5-85و #©# صم م زن مى

 لولا اذهبديغب الأ ] شف لتعم وا اي 3 عيدان 40 م الدتمل اداش بسن

 ىانتلا لاعب شراب أت وثاحماو
 ه مو م 5 وم2-و

 هرذانت اهلعتواسةمخَ د تع تامل ]سماد مك

 ىلدهل الملا لاهو
 لع

- 3 - 

 + هد وع

 امل ناك يوتا سم هز مدبسفب تونا ب خاص ىأ لبق

 اهنومسس قارعلا لهأوَتناوملا نيراجا تون ىمست برعل تاكو عابنورممتاهبفرقاعت
 2 1 ١ : . ع2 تا 2
 فاد>اناوذ_-اولص !نماممي|ل-يقو هل ماضن | ةيالباو روخامو تواحاهدن-اوريخاوملا

 اكنللا

 1مهؤأَس



 ضخ (تج)  ءاثلافرح يه« ءاللالصذ

 الك سو 5ةس 5و هس

 لامك الارثك ةنرح لحرىرهوحلا ةنو رةدحاولاو اد عب رلاةمك دىهوةيدابلافتدنتو

 عمسأ )ىرهزالا لاق هق:عقدودكله امو هنناهتتح لالهالا تفل «(تفحإ م

 8اس سوو < وادع سا

 نعءءاحناف ريك ده يلا ذا هع اوه تدم ءانطسإ هلا اولاك ثدلل اريغل هقدع قد ىنععهتفح

 - :رثك فورحقنيعل اوءاحلا ِقاعَتلامحص نوكي نأ همّ و حمو هف هسضع عب هنشح ب رعلا
 هل سوم م م 00 ,-_ٍ ا

 ًاسفح هلئهو رودقءرومهم يحلل فنعحلجزارصق عمناك اذا ىعصالانعسقو

 ىل ارعالازنادشنأو

 ةهعمو -ِ ه < < نعم هدو 2هسو ياي

 نيلج رااراضت 5 صخشل أ قح #3 نلدءالةعو ىيلعجتال

 0 7 5ص اس صم و سد

 مارب اريصق ىرفح ودودع راعي و دومهمأ دف لح .رو ثحففل اىفةغلَّتفَ اوقدلاتةطاىك ره دوما

 ف و رم رقع تيتا و ئطقغاب عيقصل ا هيلي | (تاحإ) مك لبق و9 ةقاقنا

 مي
2 

 وون هع 07 هي

 نيصر ادالب تس , هنأ نعل بولاق برعموأ رعت اًةفنحو أ لافوهديسنب !لاق

 4 ةوب دك -- هم هم - و وقوه

 3 وعمته مصقةطس و نم حرس م مطلي ت ابن وه ولاق نام ١ 0 قو تسل ناد تدمي

 دالبلا كلت ٌلهأو لاك ةمصقلا كل: قرو لود ىف جرخع «خمماضيأ تتح اولا رك اهني

 5و هو سا ه< و رزو<

 مص ت تلا ىرهوجلا ءاّم_شلا ىلع قببامت تسلو امن :ولك أد وتيتلقلا ”هلقب نودمطي
 مع سا

 و2 9

 0 الاثنى ءرهزالا ماللاديدشتتيَلح اولاقاعرو ءانلاكتينلح لقنالولاغنادجألا
 همم 8 858ه 2

 لاعنك نم 5 نوت تلو 5 سوردنسد وةأْنَعِب كملع ذدشنأو
2 

 تيتان نييئار هلا نعد ا يدصالوعوذسخسملاا طاىرغزالا لاك

 ع 0 اًضخاس ياا 0
 مث سىس

 2 0 ان 0 20 قدم <

- 
 0 م ا 7 هم ة)ها» سا 2

 ىشو الد هةلحو دالاس واعلان 0 فاس ا 1000

 ءءء هه

 هدلحو تار د هتيلعأ التل ٌةفاَسْلارءالط- اودتالخلا

 :ٍ >2 8 تا

 م اك ه-

 000 توته دقو حتما اذا مهاب ا 2 5 مو تدم وو 2 -هلماو

 ورعولأ زامملامويلاتحاملاورعوأ 2 تجريم هوتاعفاسن مد رعد دنأوزملاة ديف
 م

 يك ] سل 0 ع

 تيجى .عوتيج -رعدولو قيل ممن تا 0200 ةوالحلا ريد ئاارقلاَت تماملا

 امييشسييدهيدعلا ديسشسس هيف جد صاج... تأ

 (ىنان ب رعلا ناسا هنا 1



 1 6 را وحر ا ا ا ا لا ل لا ا ا ل
 1 ا 00 . 8

 4 داس كك< 200 / ١

 (ثرح) 2 هاتلافرخ ه«. ءاملال صف معو

 نوكتوتأراهذاباهبصنتةةين الا لاغفالا ىلع خدت ليللاىلاىأ ليللا ىتحمويلاٌثرس

 ةلامالا نأ او ةجسأ ولان دج ركورطتسم تؤول ىت ىت>ن وب وهنأ الاه ىرهزالا لاعتو ةيقطاع

 اذهاهرسفيلو ةناتخملا عا لاعنالاوءامنالا ف ىتغو ىلع فكلذكو ميةةسمرغابف

 ىرهزالا لاف َتَّشلاَنم يش لئمْىشلا ندغارقلاوهو تلا نم عفى م مضعب لاق ناكملا

 فرحاهنكل وراحة لامالا تناك لان ن٠لعف تناك ولات الديلع رعبا لوقاا اذه سلو

 ءا مثالا ىلا لزم راس وكت ف ا :ر هوك الافو لعفالو مساتسيلوةادأ

 رب يلاق اك اهدعب مالكل اه. فاس ءادت افرح نوكتدقوواولا ةلرنعةفطاعنوكت وةباغلاو

 ظ هموقبفاخا عاتي ارك ذيولطخألاو

 قا لام يدا حدب < 50 < لكلا تلازاهن

 لصفة ىقلاونوكلو نكولاو معارك ةاوايندلا ف لسلام

 ةنوكفل اثر «لوقت نام ابمتيصن بقتل لعفلا ىلءاجلخدأ نا ضايىفةرج لكّشلاو

 00 - اورو ىرقو تعفرلوخدلاسَّتنك تافاهلخدأ نأ ىلا هعاهادأ ىح

 هلصأماتح مهلوقوالاهذهُّلوسرلا تح ىندجالاسدل هج عذر نمو ةياقياعج بصتنخ لوقيو
 امىلاغاهفتسالا ف فاشي 521 فوره نم فرح لك كلذكو ماهفتساللامها[تفذغ أم تح

 لوقت ل يدعو نول استي معو ىو دؤللو شك مفؤانورش ' ن5 مق كاد ةوثك دق قاس للأنف
 نالفلا ةياكاط لق ىأبب د دتلا و ًاشوأا وق رجالنا لاقي (تا ارد ا

 اعلديكل ا 1 * يشل َوَس دسار (ترحإ) رطَ_هالقالا كلعال
 5 هوو روس طرضصوم 2 وسس 2

 فرعأ الىرهزال لاق اهوحنوةكلشلا# اريدت سماع معلا" رحشن هرم شلات رخو ادددش

 ترص ومار 7-1 ساو [ةيضصت م تطأ ولات ا 00 ثدللال اق
 صماوص همز ه- 0

 ندير ثلا ىثو ةريعشلا بد ءاناذت ا فالك كنا

 نقلا رحال تابنوهوناذعطالاٌلصأ تورو هئاكماس

 لانا تووواَدف #2 اني نأ ايانشف

 اردو موو بور شلك ةقصت ركبنأ نأ ااه اممانلو ةفمنوكياتأقو ةتورُكهتل>او
 و مدس 9م دوم

 هيلءاوكيربمالا أأمش طاخعالزلا لا - 0 0 ف هه ع



 10 ١ اه و 02

 ريسل اعد رس تحمحو تحردعل و ءانملا انه هوا مالت عمجاو قرعلا عسب رسم. بقو

 ىلذهلا هادبعنيلعألا لاف ميلظلاكلذكو فيفخ
 لاو طر فلقد عاود قرح ةباولا تح ىلع

 مسالا عضوف كلا تحدارأليقو زمسلا نمهيريبامدنع عسب رس ديالا دنعاتسدارأامئاو

 اتمك ىمالا لا فارعع نعي اولاَقُف تملا | دهريسفتن د رصدلا نمموقفلاخو ردصملا عضوم

 ْ هل وهو كل ذنوكب

0 

 جا مدع

 6 نماذهو فدي ملافمارتالا را يتعد متعس

 ا وقوات نالكأ يارب عبلاوأ س .رفلاو لاوطىرش فلل لاقو
 80ه

 ضبا شرا ٌتو اغار ا ننام در سهناهلوق :.ريلا هامور

 بلا تيما اوه ىذلةقصلا عضم اوح لادا حتوم عير نا نع

 رصشىرمشلاو ريجدلا» اربامد دنع عيرسوه كأ ع درسا تاو اهلي وطدعاوسلا رخو

 و و س
 كرش ل هل اوقولاه ىسقلا هنمذ رص ىلا ئجنبالاقو برس دحاو للا

 0 سو ل

 هسفنتباطوورصتحرسلاراصقن .ركولومشاصتساداز ازذهنرسسالاوط نك اذان ندير ا

 هوب ل داو لطلابه رهو هو ذى مسر فهم ىيدصالا لاق ىرب نبا لاق هودعَضْعْخ
 دسم 5 س اب س8 6

 هسرفهيشباودلا اولا ودق سقت بتةطسنلا ل ءأؤولات #* ف ىلع ”المزاك «

 هناثددملا فو هدرا ذلا نغهتحو قتلا ركلاضيبأ حلاو ةعرسلاهتضطاو

 هذهت كد نا ىرهزالا لاق مهنا نعيحنأو لأ لادفدع سامه ادحأ مو رول لاف

 ساو نا يد يس هيأ ةقوعو ولات نمتنوخام ىلا
 ضعيمشعب قبال حب اجو هتسمدارملاَّتَحو هوغوبوثلا نم يلا نسا نمل

 4 ا 0 درت اطلاق ل ضارمأ نشات
 موز معو

 قدزرفلالوقامأو بأالوّمأ سيل دلي ىلانوبسني ةدنك نم "لفت ظ

 تاتا عرامآلا يار 1 اًدوعص ف وددج اوكف

 ايام

 نب سها نب رشي تاتا لاق و ع يفشل ةونترلاد ياليت انمي نب
 دوب -

 ََت ءالوقك هب ةءافلادانعم هواك ل افو رحن مف 0 تلامس نبالاه ريطلل وبر تح و ْدَمْلع



 11 ل ا م ع

 تحل "ءاننافرع“ ء ءانازنت 1

 اهتيابتنالي رصتتلاهل طبي اذ هو فارس ءالانناءاوزاذكع# « ةناوم اوجباهباهفاياب 8

 اسلام ازتكسسألا . ذاجةبقاعس توكيتأالا مهلا راو ”توج توحبو ءامل |نرم

 « هناوحاهتاهفاهتوابن + ميصعلاو ةدح ىلعةظفل نوكنوأقئاولا ون ايكاوعاوصااف

 ٌرارَعلا هاو راذكهو

 داعب درت نيعةحرت راف ىرهنالا(تبح]) 1 ("لمهملاءاهللال اسفل
 عاد صوم

 ا يال سان أش شور تكدر ءالا نا (تح) لسوملاة ساس

 وبول نيونلاتح هوو نوتل !نعنساي لا يشل كرف سحلا عج ىو

 دج ا م هو

 نمءاننبلا اذه وقف كت دا هنت اكاممساوأ تا 0 داتحدهتح

 نغمتلأ ست سهال لاك هنأثد دس اىف و تحد ففرشفامَّلكو اهل اهتماعواذه لثم ىلعّبل اغلا

 5 8 وو وم و

 ليدلاوتل و دوعلا علل او هيليزأو كبي وي وزان وراسل دإلا

 امهاتغنابهْنالاَت وانام « اكلم سناودلاَذَحَأأمو

 0 وقشر ٠ ند عاضلاسسبلا ب ناك لحما 03 ارعشد ذولحوو و رقَتفا كلعص: 19لح و 00

 2 3 -و2# د مو

 زايخمه الأ وريف لا 8 00 تعك ثد دوسد_ءمو هرشقا ىأ أةرسقهع نخل

- 

 3س 031 اهم

 لك اجو بارلاوغورادللا تهفوأ نع طق ورسشقميكأ زر ل [اهمْطد نعتمد نم

 32 :ًاوهتمتاحتامىث

 اهلاطَْسملا اذاهتاظ ولفت « ةكارأَررب اهو
 ودول د دل و 0-2 0 ةمو 2 ته 3

 المالاتفاتس متنا هك رتءاعدلا فو [متمأتساذاتباتفات مهكر رشا تدلل نودّتللاو
 عَ

 هريغ وشل !نعقرولاط ا ْ وا اوُتانحمالا وللا امو ا

 ىفو راى شلاتاحتو رامثم تان :رص ىهو 3 و رئاستي ىلا لستلا نمثل

 ِس ؛ رضلان مهقرو تاك ىذاار ديل ارا ةرمَعلا لكسَيلفاغلا تاز اذثيدحلا

 ءاد لاو طفاش أدت هولدمسء قناص سدا قو ميم رضلاو طقاست ىأ

 وسوم 87ه ساس ة- م 5 مه

 00 فاتن مح اومبار سهرت غلو هيل ا اص افغلا م
- 

 سام نود 2 هدد 17 قم 6 م

 هددحو ءىنلكف للاكل سل رالاتعأ آو لثملا لعهرّقفأف هم هشذأ تح هلامهنلاتحو

 سس © ب عاق دم

 ودعلاريثكع سي رسداوح ا دقتلا لك مهاردمتو هنرض لع وهن رض طوس ام

 اسس

 لمقو



 مم 2 (تيجرا ءاثافرخ « ملازم

 دشنأ ويلارعالان ب انع حي نيد هاوردقوىرهزالا

 تاوتلاو قَاءاكبلانم 4 تاكسي البل يعاد طيغاو :ء

 هيام هليقو هللا يني 8 ( ٍ (مبدس)
- 3 4 

 9 ده<- :

 22 000 وو ناايرشلاٌتوُعاطلا د دل توغاطلاو ترحل
 ع 100

 لاق تيل !-!نمىرطا اواي او ةريطا ا ؛دحلاقو طخ نس ىيجتيفباو فرشالا ٍ

 (تإلو 8 مح رب نمتلك انا مبا عاقلة رعلا ض2 ن 00 سلا هو ىرش دولا | ْ

 عد ءىوض 72ه

 (تنجإ) المن يعمر امد شكلا سكاس ارعالا نبا نعسلعت ثيللاهلمعأ ب يذلا
 -موع بدم د همسددو )و دعالو ةوهمد

 (تج) 50 ناش ا او لادا ابا ا ا

 لادلات ذأ هذال صأو 0 0 تولوا 0 0

 هوك ماللاوفالاهبلعاولشجأ ذافءاملا ىلا بالاهءدَتوجَتوَج ( توج. «اتلاف |[
 قاسكلا:دشنرعاشلاىلاق اههلوخد ل بقءلاح ىلع |

 انداوّصلا هامل انوي تعداك * هنوصل نب وعرف فدرنهاعد ظ

 ناكو هقذروهفأيش عونك ع عياتلاوب حاصلا ف درلاو ةياكسملا ىلع ماللاوفلالا عمهبصن :

 ماللاو فلالاهءلعلخداذالوبقتيوبصنا اركنب ميهلاو او ناكو ناس كللولا ارفلا لوق لوالاو

 لاف ماللاعمتناكملااهيدارأاسكلالاهد عون لاقو توات عراكمه-كنو برعأ

 « ريوآلاتان نكس متدسقاو « هلوقفاهتدابزك ةدئازانه ماللانأ ميمصلاو نس اونأ

 اهّتواج دقو توَدسا فلوقلاك سيف لوقلاو توكل تركب وقعب ءاوروابم اني ىلع تيقةبف ||
 + هئارج اهجاهفا عيا ينيطس لاهي لا وجاه اهفاهتواسم رعاشلا لاه تاو اهتم سالاو

 اردان اذاش نوكسحيدقوواولاوهىذلا لصالا لا. هياوجاهاهف. هلوقف عير هارتالأ ءايولولا

 لاق ءاملاىلااهابامؤاعدوهو تو توجها لاق لالا تبا (تيجإ

 لاق وعدملا الو عادلاب ىأ توما الوتهاشلا الا كلذ ف تنامي رنا لاق ىرشنالا

 ةياكلاهنم ٌتيهدماللاوفلالا سيلع تاخدأ اذانلوقي وب بوحك هلوق ن مءانل اسكر و هر ءولأ

 ظ بله فللابلطو توب توب نما هلع الا,ّتوأ ا هلصأة#بقاعملا لعوهامن ا اذ هو

 هيلع وللا اربسأ اتيحلاهلوق وق

 و ًاودهاجتوءاطعو ىعشلا

 ىلارعالاْ ا نعوةس.لاعلا

 دوسهللا سهر تدحلا
 ىراصنلا سدّئرتوغاطلاو

 عم نأ سرذهتلا قاذك



 دواناو ةفتاوووك
 لصالاب ذك نان رشو

 ها امهرروبيذهتلاو
 ىيععد

 لاق عي معا و يباب لبس

 ه1 -

 35 ه<

 ىبع 508 تابثلاد 100 رو هن هع -ولح ءرلا

 سوو نهم ه -

 ا : ٍ رتاق تدمج رشيكوأا 37 ةراّسس لحرف

 دس يل
 8-1 ودع 2

 قايواسرتا 0م ةمييشبلاب نوءيلمدق متل ساي رترو بشد بحقو

 وهف نالفت | او ةقزاش الهناكمىفاتان' 0 يل ًافهتنعطنةدانقيبأثي ذح ف و

 ه مك«

 ةحار لور < ىأ لوسيل ىلاعت لوقو دك ار لف ةحارج هذين ًاوأدتلع هيتدستااذا تدم

 تيالااذك كهل رقت تايىأك.رحتلابتلج ادن ءٌتيَءهلل جرو اهمسووقتال
2 

 ,ةدبلاوةخغ اكد ركتلابّتَشلا لانسر سلا اك يالعلا ووسع خفو ةحجبىأ

 ااص صرع ل 0ع

 تل ١ تفرد تستر اوهتبانو 3 تالوةشم ريغ نم انيةداتقثددح فو

7 

 نمت 1 ناعما تيوتا ١ ابنا نمملكو تالا لوتلاءاون 00
 01 1 0 م 9

 لا 4 اهتاركءاهملادالو أب عالم
 لاول توست عجو ةرصشلاق ىبتلا ٌّتّدلا سابعلاوبأ هنملمعتسا ىرهزالا ((تنث 0-2 و 32 0285 :

 2 9 جى و مس 93ةسو

 1 ةرضدلاىف ورعو أ لافو يئلسزاوةسيتلاو حاولو حذولاو توا هو طوبذءلااضيأ

 82 ده 00 م

 نبانعبلعت ىووويتلل ا لمعأ 5 ناب اريشو قيشو قلو قحونرشو مرشوتفو

 50 اًضدآتالاوهو ثدسححأةأرملاى ثغاذاىذلاوهو طوعا تول لاق نأ كار ءالا كك
 همووك لمع و دو لعدد < 3 ا 5

 كلذكوةيمادتيشرتمةنثل هنلو حر اكلذكو نتاررشاب 5 امل ا تنْنمملاتنلا

 9 007 ل 5 يدد- هينا

 تيس تابعا مد نوبنلا دقت دمّيناوح سمح د َتَيسدقوهَم علا

 لاك هد دارج هوب أقلاٌة ديل بيها او اداب َتتدقو هاعّذلاو

 انكلتاو هّتها 0 ر ا د اضانلعردصلا قلم

 ىرخرالا

 زب زعلا ليزغبتلا فو عا ل اهص0ّرأواهماخأ تجب و ا أىأعرلاهبف

 ا عضوموأ ضرأ ماتين 1و تداول هريغيصلالى ع :. مت رانا انا امأن اتسءامسالا



 2 2 (تيث) ٠ ءاتافرخ + ءائلاوءاتلا لصق

 هن سو 3 سس 7 ءه-و - سا 59

 ةماسأ او يدق ىزعلا دبع نيدسأ نب بدم نب بد وو يصقنب ىزعل ادمع نيدس ًانيثراحلا
7« َ 2 

 ع5 ةدصد# هع سن دسو

 1 < فورعشايتوتلاو يَ علا دبعنبدتأنيثراح ا رهز نا

 نأرما ىاوضيتأ ل قوش ىنشي ىذا اوهوقاّمرلا لثموهو ءاتتوءانَتل حر (تن)

 لجرلا انتا يلار ءالان الاف اطويدعلاوهو تدر نأ اذاكذلا ل جرل'"انتلاورعونأ

 و ُخ ويتالبقليتلا
 دود ىو و صه ص رو و

 تيتو تيتو تبانوهفانوبواناب أمك تش .« تلاشت ٍ 2 السفإل

 2 2س -

 50 ا 0 ضي ازا ذادارجلا لاقيد تيان ا ل عر و

 نع فراشي ا ذامكسلا هني و هيماخأاذاّسباثوهف اموت تالت

- 05 - 

 َْف و و اك لحرو هود ففقكتلا س هرقو هطسشكب حالا

 ىا ارا و مالا فت و 4 دوس ا دق ةوثام وصلت ادت علازال هئانل ثاك اذا حاصلا

 نيدلا ل ممول ->وزءهلوقو اها صو ر واشاذاهرهأىٌتدثتساو لدي لوهمف نات 06 8 .س د 8-2 8 < ومد

 امنأبني 0 احاحزلا لاف مها 57 ناسية اتاضوضءاغنب مهل رمآنوقن

 ب ب سو 11 دم

 0 امىلسرلاءابنأن مك ءلع صقنالكو ل اهيلعمتابيئبامم

 ل الداون ناك الك نكلوكشلسيلانههبقلنيكتداوُقل تيفو ممل
21 

 لحرو يلق نئمطيلن كو مالسلا يلعبها ربالاقاك اديأتسنأ و نكس لعل كاك لقلا

 ربع هللا دبعنب رعحدعحامتلا لاف باشاك 3
 هه <” مس بوم 0 سل ا سس 0

 ض ركشىلوملانا قا ىلاوم #4 ريشا انءاىذلاهقدجلا
 نين نم 4-0 مهو . ماع نت صرخ 1-0

 ريفارب ىأر قيد_صدهعو #3 دا افعامىثدسهع

 6 2 0 2-0 82 © هم 6 89 هم س

 اا هن 0 #* كلا و 7
 501ه

 تق يتق ا أ لل

 . عع هعء2و ى

 رفغ نادم د واخ و رج اهلنا هزاتاو ادم

 يا جح هيدا ارهظأ نأ #23 نس + انو ىدتامهالا#

 ودمع ه<

 رقو موقلا صام ذات « رهمدقلارلاقالخأ لعب اهنم

 تن 'يلمكتلا ىف دان ع
 يملا ةأننملا نيكستد

 0 ةدد_تيماه 2 و

 ما ةسسدملا ل_.حيمو

 : رىينعم



 لاذك رطلاةقدقلاو هلوق
 ءاللا ف رسىف كلذرك ذي

 ف حس هعضومنأ هئمانظ

 ىنحالامكلذك سلوعاتلا

 يععم هأ 1

 اهدشنأ حلاة ضورا هلوق

 قعقوو ههتمفتوقا
 ةدمصقلا قف فد 2 ىووس

 ههجعم هنأ هرزدأو

 . 1 لاا ا ا نر لا لن ا لي

 : (تو) ءاتثلا رح 07 ءاتلا لصف ؟؟؟

 ثيدح فلاقريثالانباهركذالو تننةج تفرك ذينأ ب اوصلا ناكى ربنيدهت نأ عشنا

 يلقلاكمي وكام ٌعالْصألا ٌثواَّتلا تنال ىفاعبسرك ذوارون ىلق ىف لكجا مهللا لدللا مايقءاعد
 2 : 00 ا 0 2 3 . ََ

 فودخصلأ افع وضومبوتكم هنأ ىأ عاتملاهمر هر ىدااقودنصل أاهميشتامهريغو ديكلاو

 لاس ىف ىيدتوامساةسهوافرظُم سه نوكت مرا ةطيمم اّسسلا تاهحلا ىدا تحت (تخ)
 0000 طل نرش حلا و ومد كلوي : 1

 ثددخلافو "يلة سلادرا توك موقو قوذ ضمق:تحبو ف نملاةيفمضلا لعقمم١الا

 وم ه : عد م2 , ص ادم )5 # مس-و> و 0

 رعسشيال سانلا مادقأ َتَح اولك يذلا ىنعب لوعولا كلب وتو ارهظت ىح ةعاسلا موقنال
 وس و)

 لاعح - رثالا نبال اق ف ةارشل ل لوعولا و لازاالاو لقسلا 0 ودال 0-6

 روهظت وكل ار روهظدارأ ل يقو ا -قوامد :ررعتلامالهيلعُلَسدأفامساف رظ موه ىَذلاَتَمَعلا

 -) قم

 ولعت نأ اهنمناو لاقفةعاسلا طا ان دوور , ردى ثيدحهنمو نطرالاتسم يلازوتك ||

 اهبك اسمِعافْاللوعو ولان فارما يسم مهاب وقس انلنمءامعصا اًبلغيىأل آوءولا ثول

 اهببشت كك ةداكسل ا ىفءاجول ىرهزالا لاك ؛لر_عامىأ هنكم نم ٌحتامو ةكر اة ْملاَو

 يرهلاهيتملكبت دقو ىدراف بايثلا هسفناصتءام وْتْلا ) 3 نا وزال

 ركذدىرنالاق الا, ل_ةنالوتانلا هانا هند اودداض هردفلاتوتلا 0(

 ىف عمو ةقن-وأ لاق ءاثلابهنأاضب ؛ًنيوعنلا ضعبن عون وماثاب هنأ ىرونيدا ةفينحوبأ

 ليسا طمع |ىلأنبب دوم دشنأ او ءاثاانالارع ا

 9 هدول لور هطول هز ية هد
 ثوريخرع درح رقاب مه فرطوانْز آلا ضايرنمُهَضْوَ

 ةو رو ٠7 “- 24 د سا# 2<

 ثوغمم لك قو عادصلا نشب 5 جراىدنلاجاذا سفرنا

 ثول ونام ءرلاىذتادقبخرك نم * هبّتز صن بعل نيدو لحأ

 ثيغاربلا ف سنو داترلا ىضقأ 5 افمومهلا نضام

 ا 2 همو هد 0 2 و ووو 2

 دوخي (| دست طلاخأو و د اهلئاوأ ئيماستث رحتسأ

_ 

 1 7 ديف - 82 9< و 21001 و

 ثوبنع اهنم سام سلو # 0

 نموى ربنا ىثاوحنمهتلقنايواضدل اون ىذاازمهلاريغيسد نا قنعلارب_طقلازمسملاندؤملا

 ةرعلاة غالاىفءاتلابوةم_سزاشلاةغللا فءاثلاب هنأ ىىمصالاّن ع ىو ىربنيالاق اهيلعرلا اوح

 رار زلازباناساعنب|ثيدحفو نهاَبث وتلا لوقت برغلاو ىدرافدناك كولا ذعلا
 ومو 1 و9-0 مو مو سو 5<

 نيريهز نب ةماسأ ن يدرج دسأ نم احأ مهرمث لاق تاماسألاوتا دمج اتاني وعلا ىلع

 ثراحلا
 ء امه

 دك روتو ال



 5 رع دي "و 0 6 ل

 "عا (تنت) ءاتلافرح ءاتلاو املأ لصف

 لدللا مسد نأوهؤدعلا تيد و المات وباصب كأنو رخص رادلال أ . نع لسان كد د1 فو
 س وم مهو تره ا و عم وص

 قو .نورصتيالم َ ووقع تاقاثيدس طاهشمو تاسْلاوغَو : كليف

 رج هيقركتاتا تالف سلا لبللا نمو ىأايصلا تسيل ن !مايصالثيدألا
 9ص ذم ني و دك 2 215 ل سو 5,

 قارنا الا ل8 تدب دب هأ ادهش دحلاهدمو تدعم رك وهمف 7 دام

 امو“ ىتفامو 0 :اامول ازاماهتاوخ و ناك ىلاك 0 كرة ذ و

 2 نعلق و 6 ع 4 قد
 ىطيلسااناسعلاق دريف تابت وع ءأمو 2 7

 صراف املا نمو و تلد * ا لماما ”انعأف ا
 م جا ص

 ين لس | هزص ند ال صَل قى ان ها او ”زع 1
 اتوب ضوح ىرقدار أ ءارأ لاق 5 اناوس ىرق ضو- توصف 95 ىبا ارعالا نيامد_نأ هلوقو

 وره مث يدم

 ل ضو ةوكنأ مَ دل نسوي وكي نها نم ضو ىف ممجمام ىَرْلاَو بَ 3

 راو ا ءآتءعسىرهزالالأك هى ضوملا فضول ىعمآل ا

 ٌتئابلاو ٌتوس السلة دازكا ف درب داءاملا كلذكو المل همقد ربح ءاقسلا قمح اللَثاَخ ْ
 -هو م

 لاَ هبا مهبحاصه يلع ثني مالا ضيأت ويلا توا كلذكو تن ثلا باقل |
 © و 31-5 قء و 5 747 م 9 03 ع 1

 لاشع أ توب تفخاذا 3-0 ةدعاهتر ةفلعجاو ىلدهلا ا

 5 سو 57:7 ا 9# ليغ عاج وا اع ا ع 9 >2 5-8 ء

 تاس ىذلا مضوملا ياو د لاه توير ط ىلع د لاقو ردصلا لا ١

 نالؤو تبدل اقفال لاقي و "ليل توقددنعام ىأءاسل اركب د ليلُدَس . ليلتي و هيف |

 سل هج 1

 ف ةرطلاق تلا لاحّمتسبلاو توقلا نمت ليات سياكأ يع ا

 كل 20 اه ذه م

 كلاهكوأ لاهوت #4 بدول وذ ىطرالا ىديتالظ

 0 لاق م ٍ
 مهصم 2-2 مد 9 ْ

 داما ربات #4 ونقد خا بهو
 - _ م رص

 ةركذولوصالا نَنَسُمْن رايتس ا نح (تبنإ (ةاتتلا"تلالسنأإل |
 لاق هتلاهجيرىرب نيدتابأ يشل“ الابملع نكتانج - رتودبأك ىفهسن م ١

 هدر ىح هشيرصنةاسأ ىرهوطعا ثا لاك اه انثأ ف توناثرك ذامل ىرهولا لغادار فوة جرت

 هانرك ذاك لوعءافةنز وو ةلضأ هان نالتبت لضفى هك ذ,نأ ناوصل تاكو لاق َّت 3 ىلا

 دقو ةيرادنأ تواَتلا ف ةسغلؤاتلا لاهو هنتر تفشي هديسنءاءرك و بوف لان

 لول ةاعا راما ًااهتركذو ليسا لتعم ةجرتفوأ لومة مس رتىفاشب نك مانركذ

 لآ برعلاناسأ "- غ!) 7



 اذكلاز لاش ليزأوهلوق
 سوماسقلا حر شو لصالاب

 يعم جأ هلمأتو

 ٌْ توراعمهو ا ان مهات ايي نو مس 07
 : و د هلا 7

 ا ا ا يل ل ا ل

 وه 8م يدل 17 مه لي

 تيما دع تيأصاهعزن اذا ىلام

 وو

 ادب هن أس ها ىلع تالف لاقيو و , اذا تيمي لجرلا َتاءلاقي 20 وعلا تبل و

 قو هزيسغوسش ا ارثو لآ رمال و وسلا ن0 اذا

 امهردن روسج ةاولحإ :ىلع مل .وهملع هللا ضنا اوسر ىت>و 'ورتاهنعهللا ىكرةشد داع ثد دح

 “ف مو ع3 ب مص ل9 دك دس

 وطوال هب واتنب تداصأ هسسدمة سهو هَماقمهيلا قاضملا ماق أ وفاشملافذسف- تين عاتمىأ

 لات اًدححىالا هيض نم دم عمو ايم وكلا ١ نمي درعلا نمد ومسلاف ا :راج

 مهم هور هه 26

 | ماما باس فب رهدفرعوللا اضيأت دبات ,وتيبلاتب ىراسوهو

 22 0ةتويودامأو ويبص اوان 1 أوتي لوت ]وعن بر ءلاىنا ارعالا ا اددحا 0

 هسوسم 5. - 2 د

 لالا ل أ و الا ا اليخ لاش.و ا أوفي ًاوهادب وموددو

 تاَيوتبَتايحاسصا ف ار املا مالك 0 لاذاتودبب

 سالو الأ لعفي لل ىأ ةنو روس :«واتيموات 3 وانت اسس وتس .. اذكواذكل عد تايهديسنبا ع

 ملوأ مانَتادقذلمال ا هكردأ 000 راهنلاب رل_عفاذااذكل في لطرق, [ممودلا نم

 تدذتلا هتيبلا كلذ لكم مسالاو امايقو اك مب رازوتس نيذلاور زعل |ليزعتلا فو ب

 ليللا ىف كلوش دةنوتنملا ثدللا لاقو هتيصعموأ هللا ةعاط هلك يللار ماذا لج رلاَّتاءارغلا

 كارت بلوقتكنأك ريالا اهدا تبلوو مولاق اذكواذكو 2 لاق

 و 0211فل .ابناارطم وهو مان نفك( لارا كي ءاسم موصلا

 ِن مرضلا هيدارأهنكلةنابإ ىأ ةندي نسحأ هللا هنأ ناو ريكجملادت 1 و هرقل "هلا

 نمدياصأ ىذا ابّرضل اا ودار هناهَّنملا تس وهلة قرشس تل ةقاولاه كهل ىلع هانبف تنل نم

 الياهربدو اليل هلعسمآلا َتنبو دسعول أ هاكحم م و ع وموقلاَتب وتوملاولتقلا

 لاه لوقلا نمىض ”ثربالام تود ذاهسيفو لو ىذليغ مفتت يزعل ليزتتلا فو

 أ اذهلاقيو تقف للي هيف ضخ وأهمف :ركفاملكا لوقلا نمىذ رالامنوُمني داحاحزلا

 المل ءوسلا نمت دل تير نومي : كهقاوناوةوبساو عمم لتي 2

 0 0 اذاىأ ا اع دما فورتقىأ ١ ىل ابو

 نو
5-5 



 4 (ثدب) 71 ءاتلافإ رحب | : بلاس ظ

 و 2- 9

 تاس نم تبلاوسيذسهتلا هيلع 0 6 تأت ماتب ةرلاوك اسوءاسم .لنانمتنبلاب

 لوقو دوقة نم عمير فام و نم عيبمالك نال ىممرعشلا

 رو

 يااا #2 ا ىط اارهظ لعيب ش رعاشلا

 ةيواسا ١ مار ارخلاَت يل هننااهفرمش ةبعكلا ىلإ تدنن مس سو مقابر شب يعيلاف

 ريقلاثربلا ولات مال.لاادتنلاو هلابع يا يق كا ىسرافلا لاك هب كلالاعتت

 ديبللاق هيبشتلا يلع

 ومص و ايضلا ىب هو 86ه

 روك رخآ تيب عادرلا دنعو *« همويبانعف بوبحم بحاصو ظ
 دارأرثالانبالاق فيلات ا نوكي تح لسانلا تمانع بكر رذىبأثيدح فو ْ

 0 سم مع -

 لاقو فيصوب .دربق لكتوءامتيف قيضتدوبقلا عضاومنأدار ؟مالغل افصل و ريقلا انهه تلاد |

 انموم قيل رامعنال وىل ربياني مال اوال هلأ لعوب ىلعحو ْ

 ور سوو

 تانوس عمم ثويبلا عيبباو ا 5 نقول بكيت يم 1

 هام 9 1
 ند اردن حلا «اكهليمعلاِق ري :ممييتلاب رعلاب ان 9 نمُّسيلاوهديسْرا عيا عج ْ

 م6 < مي ال -٠6 ١

 ىلعأ تان ا :زب يبلكل نبا ناكو نييئرامانادملادبع اونيينابيشلانيدفجالآو ْ

 ىلصهقلالوسران دس دم سايعلا لاقو اه ”ر أ للح بف معلمي وبرعلا توي

 ميسوم مل عليا
 0 هةتويس هس < - ه» 7 وس 0 3-8 5

 م هت وص ع

 رس .بنالفو بص اصتخالاىفال اوحدءابعسالا 1 | 4و :ويبسلاف مهدت يراد ومس و ْ

 88 س82 8

 مهش 1 1 1 نالف و9 عل رالاودهرب اسكالذكو ياضملا يدان بمال ص اصتحالا

 0 5 5 هذ 3 سوو د وه ما ع

 لاقو تببلابةأرملا نعى كيوهنأ مال جرلات ديو. فر عالا ل ث سملا بأن نع
 98ه 0

 تيم كلذ أب آولد * تيءايل علال

 دشنأو ىعبالاهلاق تيبلا رجلا نع نكي برعلانارعالا نبا تاما علا ىلدازأ 0

 فيم

 زجارلا لاه لجرلالايِعُبيَبلا ىرهودجلا تايضلا» |

 اهينا ىلا عت لقد 1000 لاهل رمد ارأ ابق 8 ]

 | .جاينأل سيديلطمتال بم يناير ايبا تيارا مكتبي ادب |
 | يسمح كيم نذ لوقت ةةكي[ىهيتالفل آتنا لهاتف او

 و 0

 © سك َ ء

 وهبوحله بحاصو هلوق
 رفعج نب صوحالان ب فوع
 دع :وبوحلعتام بالك با

 جريش يفتام عضوم عاذرلا
 نيرفعجبنبصوحالانبا
 هستكا توقان نم ها بالك

 يدع



 ءاتلا رح * _ءايلالضف ما
 سا مص 2 مي عب هيوم

 تد.ءابللاو دي  ةيحألا ىهىتلا ةيبالاريغ مول دا كلاورغسلا لموت دج أو

 ىلا ىب يللا نع تربك أذ :لمْمّتِب و هفءابملا مراك أثاك اذاق :رعش وأ فوص نمريغص

 دل مطرح )انو بدذهتا!فوزعم تبل ىرهوملا ان مايتم ناك الاس اا

 7 هد

 وأول يرصتباهرشدارأ بسكن ني ددمال..سل اهيلعلد ريح لوق نمو هرصق

 تل و م -

 انعم نوكيا وبي اها دنا حان مكيلع دل -وزعهلوقو ةد سحر ند هرسصقبو أقوم

 راجت ٌتيناوَحو تاناسلخ اهب نعي هنأريسفنل ا ىفاب و تذاريغناهواخدتنأحانج 0 سل

 ىتلاكاير ركام سعينا لبقو اهآ 0 عادلا فا قااتسإلا عضاولاو

 هم وة

 مكيانم هيتس مكل عانمإ ىأ مكلا عاتماهبف هلوقىعمنوكيو نانو لوب لاهل

 عي نسما لاكو لاَ دحاسملادارأ حاجز لا لاك مفرق تول درر

 ”لدةمقو ددعلارثك ءانب ص خد ذكوامظعت وام.تيقت 1 -و نسل اونألاك سدقملاّتدبه

 1 17-0 رسل |تاوذد نهري غوبضلاو توبكنعللٌث بلا نوكيدسقو ةاكسشك هلوقب

 تيوب 0 --
 : لا رع نرملا باقل نتا توبات

 سادص مس سد دس سمس اسوم و ع

 اكلاوحىأدلا ىشمأانأو 37 ميتا

 فراق يمول كذكرد ادعس نما امسفنل بن ةباددقر لا بوقتعي لاك هدمس نأ

 اس امسفتل لمعت ة باد ديصلا اسيا ديبعو ًلاقو 0 ا عر

 ةم 2

 امر نانلا تيب يبشنلاىلعءارأ كلذلكولات هسيمأو ضرالا فوجب

 ردانادذو تاواس أءا ارفلا نع ىلعوأ 5 ا اولاوقأ ل ثسسيأبأو

 وم 8 هك 0 ئه

 0000 رقم قوقل كتكوت تيارت ةماقلارذأو او هلو اريك نص وتد .هرغصتو

 ؤو مدع وز م

 يكل و رغصلا لع عقبوفومابلا تنين مقاس مرعشل نمت هتنش تملا ثدبواههابشأو

 ادا وأوابابسأ هناعطقم او -كلذاو لذأ تمل امُصَيأي مالكا كد :وطلاونزحرلاك

 ا ا

 هَعبَتَف تو هعج قهن وبس حوت اس 1عجملاو اهدانوأو توسل امسأت : اها هينشتلا ىلع

 1 حال يدشن نيحلاتف ىَجْنرا

 علا اذهةماف قتل : ىلا ىسانى [رادا

 ابشر ةشلا نمثل ناك اذاو نسحلاونأ لاق توبا نما بيت لو سيما لسا

 سلا



 عال

 ٍ روف 8-00 200 ع ّْ

 هيلع بذك اذانالفن الفت و نيع اونّةدايمهيودحان !ىعملا لاحوهو ردصملاعضوم
 ع ع مه 5 5 و لام 2 و 2
 ريع م ل--حىوز ودور“ تيوس 6 ةض أءم- ءدإ نيت ان الى اهم رتقن تا :ننانالو تقع هل 3 عادا 2 5 و
 ع«مدس ف هدفا يه هى 0 1000 م ف

 لافو مايو اسأل ةأر 00 و هن هرفوناتهب كلذنافح ورلا ىلا هزءسنمف نه-اوزأ

 07 8-و- 14 0

 حبا تابوا هلغا 00 هريحت لاق مت متو هلغل موي "نب ةوق فحاجزلا

 اخ ع
 ل |وعف ىلععم عامع ًالعافن التوب 0 حالتها محال ع اىدنعوهديس الاف ت تو 0

 وأ ص 0 2ك

 عج وهاما طباع تودع حجاب ودعت أن مدد .وب أ هاىح امامة لاق هلع مام ٌلوعف سل و
 0و و هو خخ يد 9م

 همق ن نكن لنا وو ةشاغ د لح ىف و بدك اوْنهملا و بدع همك بودعاما ب ذاع
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 3 .2 د ودمصو دمهم د

 تهب موق ممادوهيا 11 اثد د دح فو هيلعتي رتفاوتيذك ىأ و لوقنام

2 

 ب لاو فمش ع نكسيةريصو روس ل ثمل ةغلابملاءانب نم توه عجبوهرمثالا نبا لاق

 دمل) مل 8ومسدع و 0 و

 دشنأ ًاربهتتملار ظن ةرطني تييفأ يش ىأرقريملا وعاطقنالا |

 توبل قيمت 1 تكلا محي ارث

 هلد وأترفك ىذلاَتِيف رب زعلا لي زغتلا فو ةحلاديلعٌسأو 0 مضلل اَت . وَتهبوَت دقو

 رقاكلا مم 5 رباه دارك ىذلاَتْمف مقيما نبادأر ةىنج نبا اهتعارصتمّتكسو عطقا

 زوحدقولاق توف ةغلءاه امضي تف ةوبحْنب!ءأرقولاك بصن عضوم ىف اذه ىلع ىذلاذ

 لاف هدو ٌقرخ 2 تبيع ارقشفخالا نسخ اون ىحو لاق تيفال ا
0 

 لع رااوضتلمهلوةك ةغلابأل نوكت ةمضلا نأ ىتعي رمدكل اهتبجنم رزكسصأ ملا و
 8, سل 9س

 يارا خلاانتهبو ريو سهداذار بو سرعورسكلابل جولاني ىرعومبا

 د مع دس

 توّمو تيوبالوتهاب ا الواو بس راب هنال ارك ى ذل تبل وزع لاق كت

 تيَبلاو ةتاغتحا اره ومالا كيقتيمللالاقي و هنمم 28 ألا لع لملاك ةقاناان ءّلدتلا

 0 | الو ا رعد 3 ًامئرهزال | لاك موب قىوتسملااهري_سموهو مومخأ اباسح نمباسح

 مص ا

 0 سال ولا لإ فور عمر ثهلاو هريغل

 ةمعامهل ردد ورا تا واديد شاداوست دوم تنبأ اذان الاهتر ءكلذكورو ورغد
 موز ادا و - 37 و

 امنواك اب سادنلاو ثاَبكلادقانعك ديقانعا مروان عدي واهلك مق هدونسلف هوةرو دمةريغص

 هب رطىلءدازامر 00 ندا (ت) 0 ع ”الاكلذ, فرخ أ و لاق ةقشحوأ هاكح



 د 1000 ا ل ل ا دوت م يا يو ا دحلا

 * 711 (تهب) ١' . هاتلافرح « ءابلالصف م
 1 عمس

 و 7 بهم 7 هم 1و 8-0 و  ريعمس

 هتعىارعالانءاربعو ديدلا ب وهالاوهولاجرلا نمنامعدلا كيكمدلاو كلوكمدلاو ميلحلا

 ع 3 8 3

 دشلاو مانلاهنأد

 ت2 سس 82 س

 ترمس ارلا ىلع س د د تيتهاوقاف نيم 03 تيمزهيحاص سحاصو
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 قلما وفا اعطاق دار اعطقك ل رو قطا افنائخا اناكن اوضه اكولاك

 همومهم ) س

 ثار 4 هد 8 اذاني ىيبلبنوكي | انك رانك كل لاقنو ةقدصأ 4 -ضوم

 1-1700 0 -ءه-

 هتريصآ و اتلب تلي لعفلاو كناانانمك لاقي ورعولأ هاخمع كد :ورؤيبام 0 :كلذكو

 هدد و لو 2-< 95-5

 ال 1 د نأو ىرفنشلا لاق 1تةل-ق اانا اهل اولاق انعريصدقو هتفلحأ ىأ
2--- 

 همر ه5 ه 9 هو. و «#ءع)» و «٠
 00 اثحقزامو# لاف كلذ نمتامرهمو ةيريج نوهذملار هملاتلمملاو وى

 0 | ١ ور ب السا | وةالصا !لذفأ هيلع واش ىلع تان ملسث د د 95 رحج ةعاد نق رومضفىأ

 : ِك 2 5 2 0-2 3 0-40 ها ل ا

 مو 7 ا هس < هد هد - -. - اه . 0

 تسمم هتيم سنالخ نذل و رعولا (تن) هتقرح ع املا ىلعةدعاقل اءاّقن رااواهخارف
 ل ل شيبلا

 دشنأو هنعلاوسلا

 200 ١-30 ءءء هه 1 مو ع

 شقرملابذاكلالاةمنع 1-20 سب رخل !تاتسو ءاتم 5 شاذ و سانتا

 هو 1 ٠.2 قا 45- 9

 00 ا افا اونا اةهبواة هواش مب هب لحرل 5 «(ت+)

 ©6سهدن سدر

 مهلا لأ لوقام أو ممتفةتمهمت اتلب زيزعلا لب زملا فو ةتفمذخ ان ومهتومو

 ةَسملاو ا |اامناوهيلع تم لاَعي الة مدقم ىلعْناذ 2 اويلع ى هيام بس 0 ىناغصا لاق ابل: ىّتجاوهلوق

 ىلع ب ا|ىدعامن لاك ةدئاز ئه معقمتدسلا ف لعن آىره 0 تارا فيصع) وه "لمكتلا ىف

 وو ع هد 5 هر - ” اوةباورلاو فن ردو

 8 5 0 0 اوربزعلالد را قو اريقال ملاو يلع ىرتف ىععدب وهو سهلا نسفوتل اهلك ااا لال هنن راقت تانبد نا انالوؤوبرغلا لو تلا قو .«ارئف اناترملاوأ اهلغقرتفا نع دنالأ| © 6

 هرخأ نءنوفلانيذلارد صلف ل بوزعةلوقى «لابهيرانقي ل هف عم ىلعالمنزلا فرجعت ها توصلا

 هوه

 نأ ىر هوا لوق ىلع بحولاق ةعاطلا٠ نع ورش ةفااخمانالد ره: نءدوحر د هريد:

 هتهانو 0 ادن ةديازتسبلا ف لعل ء>ام ةدئاردب : الاف نعلم

 ام - - 9 ه س رو ه- وه. ه

 هش مآلح 0 و نامل 1 و هم سف ةعنالا ليزر هتامواو هب هفدقي ىهأب هلءةةسسا

 مث 5.2 و 1

 0 ني؟ نسوا ىلع 0 نا الرخا بدكلابهتلبأق اذا

 ون 4 0

 و



 حا ؛

 رو ه- جدلا اخ ه7 .ىف< 8 0 وِ

 ندادسل كاقيو ةأق.ىأ ةتفددسفلو .ثيدحلا ف ةتغبلازك ذرزكتو ةأعافماةتكامملاو ةأفع

 رعاشلال اف ثيآلا ١

 0 ا
 ١ 1 د 000 ا ووكر 10 2

 عام (تل) .. ءاتلا فرح + ءاملال ضف

 هر : + خاهملا ودود رد سا روس
 ماشلا راصن صب دقو ىراص:لادمءبرعم ىمع أ ثوعابلاو هن ان ا ىأودعلاتانغينم

 و هم

 ةماعلا و ”هلمسهملا نيعلا أن "وان ىوردقوممظغتداؤر اذكر د الان .الاق : وغانا روطالو

 ا حضوم ملل ناثوعابلاو ةركاذق أبسو

 و هوة ند عا سود سماه سود

 روم توغابلاةّوح ناو ا 3 ابك أرواصدتاهَلوَس ربت

 م وثوم معدسأ

 عبر هلاك ت يكبتلاو امهوواصعلاو فرسسلاب هب 0 اكيرمتكيم كر
 م

 امأةانابهلا زب وتلاوعب جرقتلا ت ةيكبتلا هوكي قف برام أ ناتي داو سَ رش
 م -

 مسامع

 ةنكبو هيلغىأةجارهتكبو .وضواسعلاو ديلا نوكيو ورمل لق هايم

 روك ازا راَليقتسينأ غلا وتيكتلا يممالا 5*5 امها 2

 (تلب) اهدث 0 اوهلاعت هوقو سا

 نالدك سلو 77 نيام ءاتنعلا ل لوفر :ز هعطقاتلخفلاب هتك ىلا تلي عطَقلاّكلبلا

 ىرَقْتُسل لاق :ردضملادوحول

 تلمس د2 ناواهنأ ىلع 3 هصقتايسن ضرألا اهات 3
 ىرفنشلا ثبىفتلسليقو عاطقنالاِي ركتلابْتَلَبْلاو رهملا نمار راهم الكلا تلسسأ

 لصْتو عاشت عب ريكا ور نمو لاق ءايح عطب ىأ ىرهوملا لاقو مدلل

 َبَلب ارم كلادت تلو تلبي جرلاَتأمو رثمربخ لافتا لجرا قلاب ُلَوطْنالو

 ملت ما ل 0 :ملاذاتآبتلب و ماكر مالكلا نمل

 نيم مزلا 8 رلا تايلاورعونأ اهز حن ماهمالكع طن كأ تانك أو هلوقولاق

 بيبللا يصف ا نيبلا لاج لا متل !البيق و مهعطقي ىأسانلات لبي ىذلا خصَقلاثيبلاو
- 

 ةةهمعرس <<

 اموصنملالقراطتيسمملا "35 انيبملا فعل اذىرأالأ

 ا الا مشملا كيكمملا 5 ًنيلبلا لسيما لهاشي

 ”.يمزلاَو ى ىلا مشو يشيالىذلاٌثوصْملاو 5 ع ركلات قجألا تبعا

 لدعلارهع اذنك ا ريغكاف و ةووتفرسلابو انيك اعلا هتكيثيللا كينْعَلاو

 ف ىذلا خفلارهستلبي هلوق

 نأ حامعلاو سوماقلا

 ب رض باءننمىدسعتملا
 رصنوح رففاننمعزاللاو
 يعم هأ



 00 ا 9 ا ل رست #70 1 اعل 2006 دة 6 9 تاب مهب

 0 0ك 1 1 ديف 00

 0 1 تا نيل 2 غل يد ا

 (تغ) ءاتلا رحت ءاما| لصف ما

 9-0 ىدو مورس ة م8 م 2-2

 هعضوماذهسيلولاةرلان «ٌثيلهفةب در عش تروا هديسنبالاتو صرالا نمىوتسملا

 لاق سايعلاولأ امهنعماور اي ىارعالا نب هلاكو تلو ثلا قذاحلا ل اداللاةد ىنعدالا

 هزدج بص ىشعالا
 م ههه

 ادعي أ هبتربىدت يال #4 ةلوهجت هماهعم نأ ادآ

 ةيؤرلوقءاثمولاك قدرطل ادذقدَزيدمبىدتيال قلن
 هدوم هوم و ص ووو . وو<

 ترباو مالانةقانماةنرلاو تب رظاوَتيريلاوهرمث لانو 2 تيلي اغصانومنت 0

 ١ م مس ع

 ناضَْأ تيريلاونزكلا لاقي مشلاو لملاك ورعمناكمت يلو امةعاتصَقدح اذا

 #3 ُتيرباهَتم ضرير 3 دشناو ةيوتسلا بذات لاقيو ةرامل اة ساتب

 رع م

 م22 3 رم ام 2 9

 | سو رشم 30 و ا

 ىئيملا» يح ىلارطتيال ىذإ نابلس ملا ودسسلاو هفودتوسو هلاعف ىفلةعناكف

 قيم ةقددعتي |نانرأ موي تت را ديزوإ اتمالا قارإو صمالادعتسملا ْ
 7 ودءص مومو

 و 9مس د ةمص سو ع

 7 جو و 2-82

 1 بسير را نعني تثددس تاكريسلا ب نمتيدلا (تبب (

 هي .هم 6س 9 تدع

 ققَلاةبصِي بيلا

 موسم 8 مد و مت نم هَ 5

 قا وجني * ةتفيردألواوناممهنكلو

 7” د و ©هس دع مس“ ىو 2-6-<

 ىأةتغ مها دا ةلح .و هزعهلوق وب هاف“ اعود وت امتع دو هئاض هقغس د يجال اهبتغدق و

 ا ا يا ل
31 
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 ١ تيريلادسبعو أ ةدد_ثدءارلا شبت ريموت مة روطلاركسلل لاقب ر مشات ذزرطلار تلا

او او
 ل 

 ْ ةيلمأا ا 0

 مو 3 . مو مو س© 1 . هي« لل 8 و معو 4 -2

 ٍ داوتوه 7 (تح ءاإ 9 عضومشويعا و انيلعأردنااذا تن رياتبلع عالق "ربا ىفامعللاءاسب

 | خفر ىه توهرب ضرالا فر ريشماللا هيلع عش دقو تومرض# وه ليقف ورعم
 | نوكسوءايبلا مطنش مر لاقي و اهرعكىلال اوزملا عاطت ب الت ومص تقع :رايعارلاوغاملإ

 | ىلع زع ىورهل هجر يثالانباٍلاق ةيلصأىناشل ا يبعوةدئاز لالا ىلءاهؤان نوكتفءارلا

 أ لسوميلع هللا صنت لوسرانديس نع سابعْب نع ملا ارم رخأو مالسلاهملع

 أخ ىأف مهنا انلوزيرعلا ليزتتلايفو خلان دارها (عمه)
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 ا لا سس ك0 ب نتا ل ل لا و لاا ل عي
 . ا ا ل ا

 0 282 5 1١

 م1 (ثر) ءاتاا فرح #* ءاباأل.دذ

 ا ه-- 51 هسويو عمو دو - هَ ى5<

 ثوملا كلذكو ص ىأت دك فرع ىره وحلا ته ريك ذ-:اوةتدروجو تحر جو ضم

 ْء 0 اضع

 8 ىشالمهضعلافو تعج وتدئنو 3 .. رعدأ مات لقتدشناو علا ونانئالاو

 م9 «يوع -ه »7 هك دن م7

 لك سنن دج لافو زيخر غرام لا لك او مداربغاتع بسلا لكأو رقعالو عمج

 2 14 مه و و 5 وس ةءهو

 ريغ تح بارشو فرصلات دملاو نيل كود 5 هلا كاذكو تو هفمدويامممدحو لك ام
 دول وومو 9م

 تحارلاقو ديد ىأ يصدر لاه و انج دام مشلاب ىثلاتعدقو حوزع

 صلات أ دولاهتحاب ولاتقلاة تح اس ءاك اعلا لبقو . هيف ولاتقلاقدصاخا لالا الف
 2ك ض 7 2 - , د هدد -و 00 1
 ل ددح قو ا ا

 5 2 ل

 ل ثوس

 لعب حوزعرغات ه رش ىأ 500 لس ءالغابف 1. 3
' 3 

 تيرجو تب ريح بذُكى ار ءالا نا (ترحب) مهاىوقأ نوكمل كلذ. دارأ ل بق هريغو أ
2070 ٍ - 

 مه <

 ع رعلافل-خدةيتكلاو تلا (تخب) ىو 0 2 صلات رمحو
 م

 بل لا دار مضعبومافوقي رعنيبن ا الع

 بح كل ات ربزبالاك مالنا عاصة فتصل 1 ثايقرلا هقنبال

 7 شايل ل نونلا

 ىرئامانشيع نانا دق « ا
 يا عاسق تضل 1 قي ا

 هي. م22 بل كامل راوك نيكل
 ىلا نا قرسدق ق راسب اة ثيد ك1قو ا قدح اولا

 م عمال يقو تاو تحج ىلع عم وتانع دلال ارط لا ىهو تملا لاسدجبانم

11 
 ىف ا ىرامهتاو فان كالاوقاَتملالوةتقءايلا ففنتأ كلو فورم

 -ّ ص

 0 دال ريالا َقر سنس اولا فة ريعامهفءاملاثالذأف ورمدك

 ٌدطاتصلاو تاي : و َناحاءج فل قو تاكل اهلهتسي واهينتقي ىدلا لاق و بيثلا

 يو كيج لو نم يا برعلا هي, تملكت دقو ىءراف فورعم

 11 9 هم و ةدذء و وم

 لوني 0 0 0 م لاق

 ) ىلإت"' برعلا ناسأ ب (



 (تحي)  ءاالافرح « ءابلالد5ٌ 2 ما
000 

 انوتبتبب تب دقو موقينأردتبال ىلا لولا تالا 31 تالت جاسم 5 'زحارلا

 تالا عوقالا لا قل اديس تا حو َّك هوه لوزهملا قوسالا لاقي و

 الف عطقن لاش ثدالالاقو مادربا درسا ىجأ اواقاكرا ناو و بابل نمانّىَح

 و مو

 م و صدقت 1 اىأ اهدعو] مح تدل افتالفنع

 سور هت 8 ى ظث< د

 اش فيراطةلارغلاى نم 5 ل ا دمت فلا

 9 1 +8 2و ىدهمو ص

 ثدا 0 وح ورب «و نصوش لبق و ا اعد حلا ياهم ايل ءاسك تأ اوهدم-سنا

 و «ه-# س

 ثوتبلا عمجلاو رخال ةسيةسلا يظل ن نميرتَتبلا بذا تاو

 فؤص منيحاسك قلاقو هو 3 رحمت طلبا ىرهوملا
 --_ 1 7 دس -9 4

 تستامعت ن نمف د 07 قسم فيصم 0 ع 8 :اذهفت . اذاتلاك نع
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 ؛ لسنا رمأ مهر كو تدَلارادشب د ح فو ل لاو هعيش .وأدل يعدل بلو

 ل.قو و عدرج مم ظراغ اك ىأ تف يلع ليل يشةيوص فس دلبا مشرف سو يلع
 همم تورم ماو ص

 مهطعأىأ معتبر رشقالاةفدملا تءاحةفئاطنا مالسلا هيلع ىلعشيدسحف و زن منا مط
 ه مو 2 < ةهو و مس 1 و

 توتيلا | لو تاريخلاو زوزدتااوحرطنيذلا نبأ مالا هيلع ن س1 اثندحىفو توتبلا
 ةععم ع

 ىنلاثيدح ىفو تيبلا ٌعتمُتاََبلاو ءابعو توني نيب ىلقدحأن اسي دح فو تا ارغلاو

 نمةيحاضلاانلثابأك ن ملدا ةمودب نا نطق بة اح كل - راسو

 دسعولأ لاك تاتملارسشع همسات 1 :رامدال للا قسمت كلورعبلا

 ٌزاهطاودا نلاٌثاتسلاَو ةراكلل نوكنالاهةاك زهيلع سدل عاسشملايَتاَسسلارش مكس

 دازلاتاتبلا فلبقمنبا لاق أ عمجلاو

 مسه-9 م ل 2 صوصه) 5 20

 ادنقلاقب وسلا نةبغب نام 0 #2 هر دوتاتب وترفع
« 

 #2 سرس 2 كيلو 20

 دشناو دازلمىأتا اناا و عقود وْ ر تمت و هودو رووشتت 1

 دعم تقول برص واناتب #3 هل 250000
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 م 0 و

 رلا بهدي ىذااوهو ارش سراب نسط ديزولأ # دول مراسل امكن و« هلوقكوهو
 دشنآو ا وهنمع نع 6 م ع د

04 00-0 

 انييعاملزاغأا 0 5 ارا يا "نمو

 2 4 م يع قرنا .٠ د هدأ ص

 كاوفك د هيسمك هيد .وعوبلح نارعا وت فرعلاقب "ى 2ك نم صااخئاتلا (تحب)

 جس حج

 سلا

 ص
 بي

 "انا" ٠
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 نا
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 قل 00130 (ثش) - ءاتلافرح « ءابلالسف

 ا 2 3 و 0 هم هم 1 2 ا : ١

 ىلعرومالادجأ ن,ليلخا لاكتو قوكوهومدحوءارفلاهرركشت زاج ا فاوريغالةسسلاةفرعمالا

 نوكمالدقو نوكي دقئ ويس انوكم ال ريو ل 0 'يثدح وأ ةث الث ىلع نعي ءامن ا ةثاللث

 لو ءىئامأو ةلاحألنوكت ٌةماافَدَنَلا نوكمامامأو عجربالر هدأ١٠ نمىضما قة نوك ,الامامأ

 56 نم ل هَ 3 )ءوه موو هته

 3 صرع و 201 نا و د هل دوو ص ,ءدة لهن كالدقون 5
 هب و -

 َن 0 .وهعطقب :امىأ تي 1 3 م هدامالك تا اف و تنام اامالكّت م

 هدو هم و سهد

 و رمل تر كس ومما ةئقضح ىلأ 0 لاب معلا نع حا

 غو

 ثيدحلافو تلق ا هللع هم ّ اوءاضقلا هلع لاقي نانغل امهءار هلالاكو تس رك ٍ

 لبق نملمايصالءانعمو ةينلابعطقلاومْزخا نملذو لبللا نممايصلا تدب منلمايصال

 تلاقي عطل َتَلان آو ليللاوهو هسفموصالىذا!تقولان 0 و همر نا

 فوموصا اورطغن اند لصفتا النية ينلا تيعبو ل صقو هعطقا باللى هلاك احلا

 ىهنلابٌسيرعتود وهل ارش هومكخأ او هيفرمآلا اوعطقاىأ ءاسنل اهذهحاكن ةاوآثيدلا

 2 ه سو مى «- و 8و

 بدار ادت سديد شف هدع رمت وو مساكن هامل نع

 27 ع هسو م هدو
 ىأ تداول اَقَذ 0 2 ”ك لاه تك اوأةيرتوخلاك

 مس و7سرمو هر
 © قوز انمن © 6 5 ءءء 58 1 تل

 0 حلا مو اهاضم أسمك داو نلأو بس الدير يوما هنأت

 صمم ىهتعا هس

 هْذَههسسطَ الاق» و علقلا نمكلذُّلك 18 رو 0 , واسانمع كلذ ىلع فلح و ةنأن نيع ؟ ىو |

 ”ت هع

 ءاوتل او دبتةسس زال تيس لال متل# مغ عْطَملا نماهقاقتش اهبل او الشنب ةعبطقلا

 تاننألاو ريسلا ف دملا اوطملاو ريسلا ولع: ىح همينالوريسلاة دن مدرتعي لسجرلا تأ

 هد دى موو نا

 تعتاد كاد ريسسلابهعطقوريعبت أو هبعطقنمىأتدنم ل جرو عاطقتنالا |

 زووم ص تت م

 راصد حارث طعوو هرفس ف عقم :١اذالحرلللاقبو هياعطقمم بف رهط بط تحتي اد

 س2

 َْق ماشا ذر لاقوبغ 1 ارهظالو عفان درطملولا ١ اندم

 5 ه- مو هضم هب دع ظهعمد هام مم

 ةومابب تاك تن عواطموهو عطلان مث "ادق هئلح ار ٌتيطعو هر يكسب

 ب

 اذا 4 5 الجلاب :ائاسكلا رهط طعأ اذقو هرطو ضو اصح عاراطلا

 326 - و

 هم اص 0 ه يس

 ركسلا فانا ورابع دبع #3 ريكسلا نمش رت دج ودعت

 ْ لاك هيلعف هرشأاذارهأتانب ىلعتالف و اهاما همز اواهب هلع عطقابمب | ًاوةداه. لاهملع تب و



 (تنب)__اتلافرح « هابلاوتزمهلال سف وهم +

 سويا هلا لم ىللا ع ديعسف لوق ىعيروصتمو لاق اهف بالى ايف تسااللاق
 َنيلالوهيفدا وهالاع عرج اهم سه دارآث ندا قام هرج اعنا هيف تم الف ةردلل ام رحهتئانا

 نزلا اي و هيف نغ نوال ى أه نق تمالارست درسك]وق وق نموهوأاهع رض ددشمنكل و

 كن ول ردقتلاو 0 رحل اىنععتمألان . دي[ و هيفكشالاع عر اهم را قمل انو

 (تنأ) ءانرتساوروتفنمكأ 5 تمأ أنس كرقالطنافام حاملا لافامهلخدي
 ا و وه 1 هدهسدل © ت9 »8 ادسع9

 : ةو تونأمل--ر ورعولأ هيدتجؤبو نا سونا اهات نيالا تعالا
 ل ذو< و 4 و و و م دس وو« و

 لغأهلاو 0 اوتو أموهفدودسحاذا هنومنأي سانلا

 و وهو و ه-

 "ل لاش لصأتس دا عاتب 1 0 ير كرمز
 ء<مود هم مدس دع 85 ب هوم

 لاف الأسم اعطق معلق هو انب هند وهن ,«يشلا تيهدسبا
 وة اع هد - -9 ص ةهمضص م 1

 ودعني د ءاسل وهز د مدل ا

 3 ىحالار برشا ثاك اذا فع اضل باءنالذاش اذه 2-5 هّس ل اوقىفى ره وللا لاق
 1 قو - 1 م تس شام تاء ع

 0 ب وفي تيدحلاعوذعيو هلع برعشلا ىف هلعو هن وهس هدد ىو ةدودعم فرح الااننعتم

 غانا اع م - ع م ث اع م ود هج
 هدهد اع اولاك هدا اودغل كك م وهده :ولاف 0 علم وهل سمل هلا و

 تدبو تييوهتو ةغلايل نيم ون مفرع .كلاورشلا كارت :ثالوعفملا لاف دولا قمة 06 7-01 و سد ومص -65
 5 م 1

 وه- ن5 -

 ةنئا ل نماهيَْدَصتملا فاذا "يلتبس 0 ”انيةقد_كنالفقدصتمهلوقو تباواش

 ثيدحملاىفو المالان ءةطم أ هن ةقدسةباب ١: قو «تمّعْطَس ادقاهحاصن :
 2 0 صد م اى ق5 ماس < 6ث < و د 2

 إليا اك الطاهقلطىأ هن 00 ةتلاةنحلاهللاءإخدأ

 لعحوازو ل او5ىداو اوكروصم تت ا اجنَتاَبال هج هنالديز بأ لوق و 4 مترلاوتاتنالا فثيللا لوق 1 00

 بلا هتلطدقو قالو فأ غب مقالات ةيو تاهل هال لا
 3 دود

 سام الئ اهقلطو ملا تاذاحاحسنلاةمدع عش أتت ع قدك دس اولا ةةلطلالاقو

 تي 1 كلافقو ةءطإت امس(: الئاهتاط كيد كاقو اهفدوعالاعطق ىأا“ ابو

 الا و هَ .وبنسلاه ا 315 نس ارز فال و اتاي الط ةقاطملا ىهاستسي ىلا رشا
 ب معو لامعا صاع

20-7 
 لكل سل انلعف الوُمتممإ_عفأاللاشو مالو الإ لمتسيا ره شار

 نوكن ال دل نأ هيادك اودي وبس بهذم ىرب نب الاق ارواب ق فم بو هل نتعالال

 الا



 ل ا ل 000

 8.4 (ثما) ءاتلاف رح 2 ةزمهلا لصف

 7 275ه<- و - 0

 تومألاعؤامابتسس ام * 0 3-0 تريل مايسة دأب

 وو
 و وول ي# 9سهر

 حاصلا قتلانهههبوقَلََِلا قذاحلا ل يلدلاَتي رالاو دوزد ا ترفل

 ما عج

 ىلاذهنالفا,تمالاقيو توذومىأ توم اوه يردك دما ينل تلو

 _ى 1 1 2

 كورعم تومأمئ و عقترلا نكمل تلا نم ته تما دقووم مز اىأوهك

 ةزعرشكل اق هاب ًرستلابتصأو ئذلاق قالتخالاو عافترالاو سافتمال تالا

 تومي غباونالا بيطلا 5 ديانا هنمتا الو ي
 2م

 صمم 95 35 م

 نكي ىأ ل يفالر لا تاور هنوسس لاف جوملا الاو ةئساهةن رطلاتمالاو

 ءاقيلاودواكتا#فسص واع هو ةراخل !ءانقد_عيمقاًءانأ اةامعمو ْكِيقالت را اىفْثَمَألا

 لاق فيك هارتالأ
 ة هس لو سس هس 5 مون 0

 موأموهو هنع شدا اولا * رج ىلا نول ش علا مئأام

 ةادنبالا نس ابار كلوقكراصو للا ىلعزامت سيل نالءاعدلا عمد ةناك تاوهوُّدرو

 بلعث هنعري_ءكلذكو كابل ؟بمالاو راغصااكاورإ )تملا ءاعدلاةوقىفهنال ةركذلاب

 ىرال ارب زعلاليزغستلافو ني :زشكلك نيرةدولاتألاو رافصا التل هو كابنلاُتآلاو

 عفن ةةراامضرالا مكسلا تملا ءا ارفلا لاك عافت ”ناالو هيف ضافْالىنالو .وعاهيف

 ىرعزالالا اهطارفأ مكمل ةب رسقلا لْتَتمألاو لق امتبدوألا لب اسملاقيو

 6 رنا ماد وعلا لاقو | ءالعما د٠ هن ةل دلىاهيفتمأ الالم داأالمدقلوق ”بر ءلا تعوم
 88ه وو 0 ا 6 يسدو عاش

 تمالاو زوسننيإةدهو تمالا نار ءالانا نهوالوهف عضال ىأ ةيفَتمأالاريسسانرنم
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 م امه 87 مه- لل

 اهشعبن .ةاه افالون حير لاف بست نأت دالاو رخو بوُتلاومذلا ف بيعلا

 28 3 ا

 مارحابنأ كت سيل ىأ تمر خلاف سبل بلت حو توما تاما محاور

 انةواببف تحالف رنا موسما لاف لنو هيلع هللا لضىبنلا نأ ىر دانا ديعس نأ ث ردح ىفو

 أ هنأ تانتراالو اهي تال ىرهزالا لاهو _.اهيفتنعالو أ اهف تمأال ركسملاو ركع ل
 5 معوض مه

 امهلدي وريدسفتلاو را تالا نال تم هيف بان راامو كا شلل ل سقو نيملاعلا بر لي زن 6

 رمش دش اج لوقو كيلا ىلا
 م هو 6-5 و وداع نا سم هو يا

 ليلا العب نأالارادلاا مب 35 تفعاس لاي لمجىفتمأالو



 قاكمزعوملا تانباذا هلوق

 "ل مكستلا

 + تلاب هلوغ ىدقأ نيراق«
 امهفمضلا.دعبلالو-غلاو

 عع مهأ ريسلا ىفذملا تملا و

 لل 17 .ءانتارتا ةومهلال تق مب

 يس لاه مرهبعج د -وا د رتا* تقال جاع ةأ ل ىفاك

 نبالاف * تقلا حرألا َتاكياذا « جاهلا لوقو بيذهنلا سكس, نذالاةضسن فو

 رج نبالافاك ا ربل اقي اوم 1 نماهدس:ءىتلاًمقانل ا ىنءب تقال ىلارعالا

 « تثالاىحرالاتانن اذا رمش ىلعتئرقةضسنىفاذكلاق ميركلاٌتْفالاورعوبألاقو
6 0 

 قر اس ع تا وه دع

 هيلعددشاتلان يمبمتلأو فئخاُث تاالا(تلأ) ًأاطخيوأ غل ىعأ ىردأ الذ ىارعالا بالاك
 4 ا 7 كا

 ١ لاتزا رن دعمت ئىطررع نع قدر و م رت راه درت و

 اموات مرار نلف هدر لاق فنينمّؤمارسأى لعتلأنأ ًلاقف لجراهمهسق نيّؤملاريمأ بها

 7 0 7 *.ءدءد

 ْ ”0 دروس أ لع هسا هنم عضنأ ل ذبطصأ هدأت ةوق نعم ى ىلار ءالانبا لاق انل

 2ءوج 2

 لاعامل هناكدفلأ نات تلي انبعمتلْلامدنأىعمالان ءاقئكؤر ل> رلادارأاعهشاوهورخا

 مّ هَ مرو م اس

 ْ مسقلاتأ ”الاو هلاك د تثءانعما ذكتل عنا هتان أبر ءلال وقت هقارمد تدفق
 ةورو ن وه - > وو

 ةنقشلاة يطعل اةتلالاو سوما نيملاةتلالاور عونا لاقو تأ الر مديقف كف اطيل لاب

 1 مو سس ع 2 تام

 نو رع أ نعىدب يلا امهاكح ناتغلامه و -9 0 و نع فاقت ادنلا و
 هس هكر -

 نموسهانلاموريزعلاب د ملا و هصقااهتلا او هنالوانلأهتلأ,هقوهلامهتلأو ءالولا

 تا "الافدشنأو ماللارسس ك«مهانتلاموىرخأأةغلهيفو صقتنلا تأ" الاءا ارملالاق 'ىشنممهلع

 نامرإبا سا 00024 م

 امذك الوات 11 ةلاسرلا ده #2 للعم علت ب ا

 0 رع بع شيد لو ةديزالو ناصع للوقي هس ىأ أ هسهجونع هل

2 

 مهنأديرب راه وصقت أ ىدسقلا لاق م كلامعأ اون ءاوتفوكت ادعأ نعمكف هوس ودممتالوىر روش

 مهَقويساودع ا واهوك رتمهاذاذ م اا
 و 2 مع س# ا - هو

 تلوبتاوأعم-ألولافنآر ةلالزناهبوتلأي تلأو تيلي تاللاق مهلاعأا وضع وئلتسساو

 لاه نأ نموت نمدوكين أنوي اىئنضم-مانم فاش كا مولا ثدد_لا ادهىفالا

 ةزعرشك لاق عضومّتي او عار نعتانملاّتلآلاو ثلا نع هفرصاذا سيل هنالا نوكيو

 مهلوق نمديزونأ هاكحامالا مودعمو أري زعءانيلااذهوهديسنبا لاف هَاَنَحا ارصق تملأ صور
 دلوع ب سا ا م © هلا ع 9ع 3 ©-س

 ناب , ولسا تمم لاقي هن وهرارح يول هما واتمأه مم ل ةلايتمأ 6 ةنيكاسبلع

 2# دس

 + ركام رولا ذا ادملاثمأو مهو ذا مهما وقلاتسأو د كوكا

 ةيؤرلاف



 نوما الا اشياةيؤر تم دشنأو رخلاةدْش اذه

 3س نجا بيس 1ايام ليلا عك لا هي او ل اا

| 

1 

 ل و ا ا ار و ا
 ولاا ا ا د ل عرب ا را

 م 5 3 0

 : (تقا)

 راد بام ]قو 03 صاد ةغباس لكم يلع

 _ءاتلافرح م ةزمهلاوءايلا لصف

 ميه م

 4 |ليهدوتأ لاق داملاكلذ مسالصالا قتلا ولاك

 همام ه م

 ٍبايلارس مراسل ااهمبوحو د ف لايك سالو د

 ست ا م حج

 اهو ةرششةايدملابر 0 باهإىوريوباهيرك 3 تيد- باق (ب2)

2" - 

 ىلاعت هللا

 (اهقوفةاسنثملاءاتلا ف إل

 دحاوزيح فة ياتو ارب الاول ا فورا ايفو ةسوموملافورحلان مءاتلا

 ٌتاوهفرسكلابّت أو اًنواواني تن ,وتيأب مويلاَتبأ تأ( 2 ةزمهلا لدغ
 هد مى 1

 ةبورلاق ا نع تا

 ه يمس 2

 بم

 هم ىو وجون ىو ووك

 لك ف تو توهج و تح كاذكو ةحبانللو تل ا مووشو الا تك اوجه و تاعقاس نم د

 ئىإ
 ساو موس < 1 - ج هوو

 مدت ارجلات نأ دو

 مد 0 عا

 ورعوأأ (تأ) ”للشمش تنمو لغو - "طارمتبكوأ مالكل اره غن هويت «(تنأ

 تلا ىلع لازامديزوب لاق ىره واااهجرت اسال ءان ارا سأر ىلعىذلارعسملا بألا
 يح

 ءاننيشيسلا ىددسا نم داولدبأ مدع اوهو رشدلا ل و تونحلا»ف رعي لرب ل اان و عرهدلا

 اكوا 0 م نسطال اولاقت اك

 «لم5 <

 ةم ه2

 كرجل مَع هقجحاذ 3ع

 َّى :رهوملام هودقو لاكر لا كاس رب 0 اوقو صب ىرك ىعمكرب بالاك

 كامهاض 1 ذدقو همس لصف قدرك ذ دين ًاءق-امناوّت سأل صف ىفاتسا ل هج نابل صفاااذهىف

 م اهلوقولاق ةدد از ىهذةلوصومتناك اذ او عاج ار ةلوصومتسا ةزم_هنال ميصصا اوهو لاق

 بي ناك نال طاغ ٌتةطاولاقذ سط موأوقىفعان نيسلا نءاولديأاكءاستل |سأىفنيسل |نماولدأ
 ةمض ©؟صاو 2 ت

 رهدلا تارك ذلغاو هلي لودي أى الوقلا اذه بسنولا ةرمهلا عطقب تءسإ همفلاش. نأ

 00 اكاذك ن ءه أ (تنأ) معا هتلاوري ريعغال عملا فامهقافت ”الرهدلانا عم

 ٌتْقالات رلعت لافو ركل الور 000 0 هيجل

 لا

 توقانلاق باها وباجهلوق

 هطمضاذكو ها ركلات

 نحاصو ضامعىذاقلا
 سوماقل ا راش ىاكدصارملا

 ىاغصللاعشرمل اهطيض و

 : معصم ما تاصسك

 ىناغصلال اق ملالازام هلوق
 ةياورلا
 «رهدلاّتسا ىلع انونحملازام

 ىوريو لا ىغيدسحىف

 « ىرح قجولاعرسح ىف

 لصوب رهدلا سا ىلع ىوربو
 بسحادىوربو عطل اعل

 ةانئملا ءاملا مضي ىأ ىلعد

 ها لعاشللاننبمتسفلا
 يدعم



 5 7 000 ١" 0 ا لل 000 ا 1 75 يا 78 "ني ا ل لا ا ا ااا ا ا ا ا لا

 ميلر را نا فرع «٠ ةيلارسف 0

 دعنا( الراعت ى ولا نيازاعتسل قس نر الاك فزيكو نالف ند وتاعت ىحو هرمسفالو

 هسا لبولاة سيد من واف كلذرك ذنسسو عك هنو دعو هئاخلالعا عاق نم

 فورعملاكم

 ا افريهول الاه تارك ئ أناس ضرأ «(بيإ) © «(امغتاننلاءايلالسف)

 هيةسدلىذلا برعلادنعِبابلا بابان هلوقفبيذهتلا عابتانسلو بابي ارح
 ةعس رف أن الاق وادا

 اياجأ ارا رتب فر ول نيا مس سرلا لعام

 بابي سيلا نم هىسمأفأ اصلاخ ةريسشعلا ىذرصقىلاف
- 

 لاق بارسقنٌعامناٌباَيبا رحلات هيئثال ىلا تاسلارسهثلاقو هيد الابلاءانعم
 5 و: هى

 لاطسلا فون أ هبطت 4 ثرعفئانتلا ن ماب بيكلا

 ةقلدطمنأام (بطي]) تداواذا ةلمتلانمدكالا ىلءام سم طخمتلاو حسم ل ىأ طخ

 هد 8 ءءء و مو

 اهتيطبأ !قديز ف أ نعىلعو ًاهاورو اهمارحتسات3ثىفىآا مبطي أىئاشلا تائقأ و هسطاامىف

 باننمال وءانمل امدعأ "لعن :نوكنال اوالوأ قواه ةزمهل اداب زلت امن اك نا و :يعفأ اهنا ولاف ا!

 2و ا ه-8 مه

 نبا "عراك (بل) مع هتلاوزيتدارلافالتإ رواتلا ماما حاوبنتللا
 م «د 1 ا ما

 ظن تاكح وسن ى مولد :الادواح نمعنصت ضربا ى هلق وفرَدلالبقَو ةسرالاسللاةدعتم

7 7 

 .سؤرلا ىلعسلت ضغيىااهضعب 7 ناو و ل و را ىلع لعجتو ست و

 ع ورداهنمل مث دواح قو عوردلا لئمل دواح ىه ليقو داع لو ةصاخ

 لاك ديدحلانمذالوقلاب الا هلم كلذ لكن مدح اولا سنج مساوهو

 نال طاغلا ىلع هاذ -ديردنءاامأو لاق دحاولكدحاولاو « ْثَلملاءام نم صلخ روحو 4#

 موثلك نورعلاق ديد! صلاخسَلم|ليمثنبابيذهتلا نخر فلا

 انينحنت هور فاسأو « ىناملابليلاوضكااتيلع

 لاقل دوج تامل ان نظف بارعالا ضءيهعمم تيكسلانبالاق

 لاقي و ىرهوملا لاق مهوتلا ىلعهلافامتا أطوهولاق بلملاءامن ' صل أروختو 5

 لافو ل1 13 مدل ديد نم منكي ودول انين مناك ام لكبللا

 مولع 6



 م.م 2 (بيو)  هايلافرح + واولالسف
 هدد ص سمس 9ةادص

 ىبهوي أ ارعالا ا ىحو كن ناي يلاش الو ىنغدو فر ةلاشباك كبه ودق حاولا فلاسقبألو

 د همس نهسو يار 5 مع ىلا دعا 0# و -

 سيو وابهو تمسدقو لادن تلعج كادق تبدو و ؛لادذي يناكح ىأ كادفهقلا
5-0 

 العشم ناكل لءفلا ىلعناك و ,لعفلا ىلع سل 7 هنذل لكم ىلا د هنأ واح هد وا اهوم دو

 قيليلعت ددق و مساناهأو نيالا ع تام مالعألاّْال ةيلعل اناك 1كلذنوكردق دقو

 عزان أن مشب لات عضومبهاوو هوصوم

 انمي ل و - ىو 6

 فيت هاو ىو بودل 3 اهبنيدهاعلا دوءدعنا هناك
- 

 38 0 عة هوه

 ىريددلا قابأ لاق لجدار

 ا و هو مور دوق هد همه

 0 7 ندرة سعنو دحادق

 ديدشتاك نا وع ءونلا عف د د ىلع ف واصلا وهى ءلعكو أ امااوق و 6 و اي وهو لاق

 لاق ءانهدأا لامح-ع نمل بج نيبشوو ىرهزال ١ صخأ ياهلا نك هدم ناشوو ساما

 يءارلا لا : يمل دعصلا هتاردقو

 سس 2س هو -# - 6 ُ -

 سو م 0

 سوو لوقت 1 2714 ولايته لد 000 (بد)

 وه سا جم ا رم

 5 , وتاقتعفر ماللا,ت سن اف رداصملا يدل يصنالب : وهّللا كمر ناو اّيعم 0 . ولوقنأكديز را

 عميصنلاو بصنلانمدوح ا ءادبتءالا ىلع مالا عمعفرلاف دب اليو تاقفانونم تصدي

 لوش نم مهنمو كراع ب وود ولو نمسبرعلا نم ناسكل ا لاق عفرا نيو ةفاضالا

 ريهز نب بعكم مالساثد دج ىو 3 لالي : وكلوقك دب نلاسو و
 يرام ومب تور 8 -َ «مورعا 3 38 -

 .اىلد لريغبي دئثاكأ ىلع د ةلابيرارب ىعافلبأالأ

 وهو: و 0ع ' وىلعدها متد .ياكلا ةيئاس يفور نالاق ْ

 نع

 قائعلا 5 و 0 3 اانع لح ارمي يَح

 هدعنو هس ,رطو عسب : بطايق وَهطلاَ را ىذاوهودلئاف رك دنإىربنتالاق
 ست موضع ٍ

 قاعّنذلا اعد ءدلقاعلا بيرق ةنمك بمر ىنأواف
 م02

 هلوقو هماقمملا ىاشملاماختأ فان فق يتم عربا انتا ىتاحارماغت ٌتنسحهلوقو
 كلد ىلع دريل د_سأ بالا الف عفرو ءاسلارمسك نالقس وىلارعالا سان ئحو قئاعدارأ قاع 9؟ 33 1 0 ها ع 5 0 5 ع ع ٠
 2 ا 1 2-0 9 2

 (ىنا“ برعلاثاسأ - مو)



 اذكر صاوخلا مذخذهلوق

 ىفىذلاوبيذهتلاومكحناب
 راو اوخ .ز حاصل أ

 اذكروا بيطأ كوفاوهلوق
 قىذااو مكحملا فهدشنأ
 لوفلو#حامتلاكسذبتلا

 لا ءامن مهمانل لحيول ىهشأ
 يكتم ىمأ

 0000اا 0 0
0 0 

 اعل ار . دارلا لصف م

 نمشاقزد نم ةبهلا لقبا
 ١ ثيداس|ىفو 12101100 هلا

 بارت منال هالؤهنمالاةبعزبقأالىأ قو ىراسنأوأ يرق ن مالا بعتأالثأ ثممهدقل

 »7 و 2

 قالخأ ىفءاقح لس وهتلعدللا ىساناكأ ارد. بع 1 اللا داكجفْرأ هو كلون

 - من 5 2 و

 ةيدهلا لوبقيةصاخةبر ءااى ره ازهأ 1 نع اومه واف ىلع ةدانز الاكطوت 3و 05 نعاناهذ وةيداملا

 هل-صأو كوقتعلاو ىهنلا ىوذنممه دعب و قدا لخلل يقات برا اوحأش ودوم

 ةيهلاهوملاو دعولاوثزولا نمدعتاو ن رنا لثملاعتقال ان ىتغدأو ءاتواولاتبلقف سبتوا
 2-22 -# 2 همسي. 9 هد

 ةيطعلاةبهوملاو ف آنك هب و هيس(ويدمضوفهبشاوو بءاوماهعجو ءاسهلارسبكي

 ابهومنالفعطأو هاني 1 هدام رايسنعامعناك اذاءيشلل لاهو

 هريسغوديزوأ لاق 0 قي 10 اتا أهلا 515

 و اوك "0 اه 2 ا ا

 ل * تيهو ًارصا وضم

 2و 2 مه

 كلهتيهوأ اواوشن لولاك هد_-و فار ءالانبان ء لانو هدأ نأ كلكم ثااذا| وأو

 ةرقتلاامأوبيذهتلا فو ءاملأاهيف عشت, لبخايفةرشن قو قمل قدك ىلاودعملاو
0 2-6 5 5-5 

 لاك اردانايءاهلا فب ةصوكةرصصلا ىف

 رج ىلعةبهومامن مه انلَتلَدينا بيطأ كومو

 لايٍبو بهاومعجلاو نينو تح ةباجصسلاةيهولاو ءاعجي وزميرج ىلع ع وضوم أ

 © بصر9و »وه ود سود و س

 ىلا ى دعي بسح !يعايقاطنم اد نر ب هلوقتو طل ارثكي أبطل هو مداواذبب

 و

 ىأ كلذ كيو ديس: ينعملاذبسهيفلغَمسالو ضام همر نوع

 3 -©سم مل و همس س2 ه7 ه5

 ل ةلكامالكلذ تاع كه وبحب ل ولا ىلاسقد ال و نكت آأبحلاي ال و9 كد | و يبس |

 6 اماه الا مالٌتعْسُو

 2 د

 اكنلاهأ نها ىبهذالاو #2 را أ ينس تاقف

 ىزاملادشنأو دسعوت الاه

 هم همم وو - مةوام وو 2

 يكف َتعنما اقادا بف واش تن 1 ًاوءامىذك ت :كف

 لكلا ةيالولا قش شاو تانيا ىأ كلذ بك سرملا لوقت ىجمدالا لاق ىبسحاىأ

 الو



 دو ٠.2005 (بسو) 2 ءابلافرح ه« واولالصف

 رباثمىأ بك اوورهالا ىلعّيك اومالفو هالك اولاو بمال اوان هيلع

 اكو بكوب بكودق 1 بوُلاودا 3 سول بكولاور اصلا فب ,راقملا بيكوتلاو نظام

 ىللمةتسامرثك أو مضناذ :ارهلا ار ولاو ثردلاو علا بكر اذان وبسس

 اذااببك و بتعلاًبكوو م جضتاذا لذ غوأ بنعن نائل حتا بتعلاف

 برلاو بتعلا ولف فورعملاو ىرهزالا لاق بكمل كالت ىهم-اوداوسلاٌوَميفذَحُأ
 قضت !تاعأ اآدنءفو 7-00 و سيلا تو وم اداوس ّقدأ «يقرهظاذا ا

 و سه 2 و 4 سم :

 002 مادا اا 1- لو تلارميق نعطي رمسلا بكوملاو# وةسرعلاىرقلا

 ةبلاولاليقو هتاهمألوصأ بلت ةامنال عارف ةبلاولاو لدم _بولاو تبا فبأو

 2 -- ست و »هر 7 ضووألا و قوما 4 0 هل

 قحالتف كلذ دعي بلاوالا رو مالا ى 43 ىطسولا جرت ىو 22 نمت ”ةعرزلا

 موقلاو ماو الا لمكةبلاولا لوقي كار ا مهاسنو مهدالوأموقا اةملاوو 1

 لاقو هنفلخادأا و ثلا في هاذلا ا اهدالوأواهأتلبالاة-بلاو و

 - وو .ىوس سو

 ىرشقلادسع ْك
0 

- 

 هوو يودع د «#ر -نوم5 5ع 2

 مطر جدلا ”نائقلاس دو 0 مناخ ارابخا

 مدس دس

 معا ةبلاوو ناكما امانئاكمملا لصوت ولو بيل اميلاَبَوو 3 نرخ تع أو ورعفاةءاورقو أ[
ْ 

 وع © ع 590 9 6-

 هيدا قدهغل همنو ب لجتمسابلادو 2 ناو 23 قر تلاها

 ا ضاوعأ ةالادعةملاخلا اةسيطملاًمهلا باهولا كات هت اءامأ ىف (بهو
 20 و هم مم هسه 7 + ه) ةهبوس

 2 او دابعلا يل مياهولاهريغ ةغلابملاة يشب 00 اهبحاص ىعستيرإك

 تابهلاريثكلا لج 22 وموهق هريغو دأو نم كل بهوام لكو 0 اولا باهل نامت
 يلوم و دعس

 ءاهلا اركب هاو بهو مسالاو ةبهود,رصلاابهووابهو :هودلا ل ١

 رح 0 أ ارعأعممهنأ ورع أن ءقازنسلا كو هوس لوقاذه ةبهولاةالوامجا

 د هج وسوسه همن سود نص هل 8# ه سس مهم هم دع .

 وي ءااهلمتناتهوو هتنطع أ اذا ايهوؤابشوو ةبهوموة به هل تبهوو ديال دانا

01 -_ 

 ىعب 033 لل رمال 03 فحل ثيدح فو ميسان /|بهاوبو 56

 ول وك هةدس هك هدأ يوقع 2

 ءاهلاومل ومال ةبهلاريستك قاتءاطفوو نوهو وباهووب هاو لسجرؤ نيقركمن رويهمال نأ

 و

 ةبهلال اوباما و نضعبل نيضع هو سانلاسعاو و وتلقت عمةرلاا واو ةغلاملل



 هطيضزملا عل اوملا ىقولا وةلوق

 ىدركك واولا مضدسلا

 "زمكحتلا فوطسضو

 راع 10000 2 0

 (بكو) ءابلا فرح +« واولالصذ 00
 عاك هد 81

 تدم رخام ولاَ ولاو ةيقوى الاوباقوأ عم لاو وج أب كو لخرو
 ثلا ىف تقود اوقنملذَلاءىلدلاّسقولا باعث لاقو قالا باق والادب 00 ارا فدحالا

 سرٌلابْنقنمح لوس فاز درعلاقاقتشالا نماذهو:ءاندلا ف ل 300 لّحد

 نادرو هوه وب هنلقّ وص وهو اسقو داق 0 و هبيضقاع ووهو

 باقيملاو تلا شاَقِسا زالاو اذ- هاا ةيادلاٍبٌْةتاوص 9 نا قالو منك ف سرفلا

 نيد اوس اونأوهو باتيملارسن 1 يم ابار تيما و دِمْشلل ب برش اثك 01

 قلاو تفليش نطل ف نوك :ىتلاهبقلاو ل ةعدولابيملاو امةلءاومو

 . ءاشلاريغفف كلذنوكب ال ىنارعالا نبا لاقو ةاشلا ع نمّتمظع اذاَةحْتالا

 ىوهطل لول او لاك نزام بكام يلا وحاعتلا ل
 تونا تاتش يبلوي * برضن قولا ىجاوعتم مد

 3 20000 06 ل 0

 ا 2
 5-٠ و ممص و

 رك ا كولا ( بكد ) ةعمم انانملا متن ادحاو عضومقاوعمتجاالف

 27 مسام 2 وءوص وسرك و و ضصضص

 هنئواوك بكت تيك ودقوب وكوزتءو ب وكوةسظلوقت ناكولاو هو ناجردفىتماناكوو

 ةيبلظ سي رعاشلا لا بكوملا م قا

 8ةهمو- و هوك 5-2

 ريوبلا اهتكيموكرلاثسح د نو وةظقوم اهل

 ل و كلذ نموت تمون سان 1 نمةعاسمب ايكوم

 و ه- م ءو هدك هم همم ع
 .امكوبرم همت ثرفانب ترحل

 ريسي ناكهنأث يدحلا فو ناسر ”ةلاتعاج كانك وةنيزللل بالا ىلع بوكر لاعوقلا ٌُبكوملاو
 5و 2 هالك ةهرمامو

 2 :دل1 ل وك را وقلااضبأم هو قاربنو ريسيئاورفعاجب بكرا بكوملاريسةضافالاف

 تب اومتقان 2 كولا مرلريعبلا ب 8 اهنا عرس نكي دار هلا
 2 ةمءد و

 ايكو ىلا اهبرسلة مزال بوكو ةيبظو اهريس ىفقنعت ابك اومةقانحاصعل ا ىفو

 ا نارطالا-(<كوألبقو اراطغبكوأ دشن ونارطللضماذا

 ّسظاواذاَّبكاوورمآلا ىلع لجرلابكوو مهتشباساذاكلذكو مهعم تيكر اذا مولا تبَك او

 هملع



 رخ 1- هدد قو ه هش نمهللاب ىذوُعتفَبْكَو اذا قساغل ااذ_ه 6 عطانا سوة |

 ود ته[

 0 (بقو) 2 ءابلا فرح *« واولال دف

 نهم نع ٠

 بطولاو يعود حاولااهطاقس توسل ا باغدأو اهومفودملاو نامحرلاو ةمربلاو ةعصقلاك ١

 او 0 : وع غو مضلان لبا َبعَو ودقؤ 4 قرب سل حا ا مككلا لك اضبأ

 9 هم 5 0 89د

 ةيقولاو ءاملا 1 ةرشن لبس[ بقولاو مواهدخ اوى وكلا ناقوألا «(بقد]

 نوكتافصلاقرتملاوحخ ىه هليقرملل يفقس قربا ولان ةيظعتوك
 ىو وم اعاد

 يعل ف و ووفتكلا ونععل ارقتك بق ود سلا رق 0 93 و ءاىسل اماما يف عين يتماف ا

 ون ساس تأ

 ندا لالقلامنيع بكَ و ندانف :ةريع أك طدخل 0 م و ا راعدا معتق ولو وع 4 رق ْ

 لك نا قواه سلا نمد نيعلااهيفنوكتىتلاةر ةدااوه 4

 وِ 220 الون ًْط و هر 7و يع وو

 هتعوقن]ن رهدملاوديرثلاةبقوو روخناهيفلخديىنلا تلا ةلاتبكوو تا ا

 دشنأو ةنهدلابكوك و رهف تلقك ةرفو أ تلك قولا د

 0 ةوشلاسقوو ةيقولافأ لالا َباقيالا“ار هلا نمو

 ةأرهاو ءاملارئاع ايوفيكرو بولا فَ دأىنلا بتوأو بولا فلَخدليقو قيس

 لسد ورمت |تقوو كنب مهسنودي روهمأ أىلااوبسن باقيملاو ف حرفا ١ 0 اوباقيم

 ياقلب هلا فواذا يقسانرش نموزي زعلا لب هزئملا فو هقسكيىذلاك 1 ونسملالاظلايف

 را همالظيّلم فاول داذا ل .الا ىأ َبكواذاقساغلااذ_هنمهقلابىذوُعتةشئاعل

 ىر 00 (مهيسعدا) ينو شد يحاصتلا تاق

 .ه|أء و66 . ةدد >1 همس اسي

 ا اهزاأ هين لذلك 5 اهلح حا ذهلاك

 لّسدو لة مالظلا|قوو 000 قى“ :لكف لوخشلاٌوُولاو ترغملا

 ىقلءلّعداذان دي ا بّقواذا قسارم ثنموىل اع هلوقدو_:موئرهوملا لاق سانلا ىلع

 رسول نعولا لكم وجالا ل خرلاٌتقولاو سانتا
 م وس 5 و 7 7 يل 3 هو ع

 فر مكانأناو ع د مكسفرأ نا ١ ممم ئىأ

 9 هس هرم - 2 م

 بكل اهراج منو هنع * تمنت اندازلاثييخ تاكأ

 .. م

 ا هتالوسرلاك تلاق ام ًاهتءهللاىذرةشن اعنعكفرو أد :لكفرداذاَسقواذا دلل

 لصالاءاذك عجم هل وق

 بد هليل !قىذلا وحامصلاك

 ىو هأ قبل ىأ |



 ما ثيس ١( موفرلا لال "د ابا 5 تسد اناني يا كير نيل ا هيلا ٠ سا ناس 3 0 ل ني ريا كا رعايا ا " 5

 ا ا ا ا ترا 3

 0 وف انس ولو

 (بغو) ءابلافرح « واولال صف -

 و مه

 حده مهلا اونألاك حجب هع عوأو حاب حلباو ضال نم كثالمعولا و بيع

 وىوهم «” < ط دو #ه < هدد ودوم

 انأضانلا رك عر د و معدل الحر

 وم همهم مو م موسم 2-- 10 ماما < ب« ه 527 مه

 هلطأتساى دفا بعوأف هعذدح و ايعوماعنسقادع د عشلا فو عنج هناسل عطقةبعوأو

 وو يس <
 هيد َبعوُأ اذاىوربو فمر كي اذامثأل |نفثد 0

 ةاو 2 - هو

 وهفبعوتساو بعود قف ئنهنمقيإةاتصاو أكو ص مهاوي عل ألك
 _-م

 3 2 7 ال م هه 2
 و2

 و 0 16 وءاقيا بالما اما رشف تا 0 20 وفل ابع 5و 0 وم

 2و ا -

 ويا

 ا د وددت بالا, عيونو

 1 نوح وب نوما لك ةشئاعثيدح فو ولالا مك اوح رخاذا موقلا تعوأو ىنايعللا نع

 ظ بءوأ ثيدحلا قو وغلا فمهعجأب نيل لبو هيلع هننا ىلص هللا لوسر عمربقتنلا ىف

 || عمراصنالابعوأرخ الاثيدحا فو جاموس ديل قا يلص ولا حيراسنالا وتو رحاهملا

 اعبح ءاورشت ًاذاووقلا باي و يصرإالا دع ايي مهن فلي : لأ أنيفصملا ىلع

 وه << م وص 0 - - 2 5وه5و

 ١ اويتكتوانل ريد 2 د اوبعوأ هليدج بنت للا

 رق وبن راد ءيثلافنوشلات عوار ادجأ مسيتماوعدب) يااوب 0 موقلاقلطناو

 سس هرم نت م دس ”- هو

 0 افلا مولا 00 الا هزم ديالزيظز دم

 سمع جى < 2 0 هم 3

“ 

 و سه وهم هم هو 4 ا

 ا هننيؤ فشلا ادوولا وبيع 7 ا والم سس كأابع ءوماعدجمللا

 ةيورلاف
 هه و ا نيام

 بو مانو اماشرببالو #* بزرإ اياز ا برب ىتساوىيلذعنال
 و يدوس 3 0 9

 وللا ٍبغو مولا عاشوبإلو عئترباجب 07

 غلاب هاو بالو لبقثلاوهو مشو عجب مانلاو 010 وهف مارب لاامأو

 هس ةةسص

 ثدد>ىفو ةلليشو تالاو باتو باو أبعتولا عججو مكن لكساذاىذلا ليضلامنألاو

 ةديسنت ا لأك كلف جالا ةبعولا نلعت لاو داهوألاو ماّنللا مه باموال بجو ك انإ فذحألا

 هعاتم ىدرتييلاباعوأو عاتملا طقماشي أب غولاو قالى رح ناكل كرحامن!هارأو
- - 

 يس عبد عصخس#



 قاض 0 5دقو بالا فاه كلوق ل نمغا ارم اه و 3 -.اهاهبارتراص واهتدن كا وتفحدق ْ

 م تمظشعا|

5 

 544 (بعو) ١ ءايلافرح 4 واولالصف
 1 اه 3 سس وك مع 5 85وس ك

 ل روظومجافو ْتئطوامَدَاوالَك اهيفَّقبب] ىحتدهعتو كرا تآوودت ه4 :وطوبق ةورو

 دانا الامر ةفورعم ضرأ ءاظلا م توتو رفاجلات اونا درع

 - وه

 دي اواعدامهلوقكو ف روك ذ ذاموهو ةكمقارطأ نب اعدت تل كرم عضوموه

 دعك لع .لموه ا ةامتملءفلال [نال رسكلا هلك اذه قحاهناو هدي_نبا لاق نس

 ريهز نب شادخ لاق
 0 الا م

 7 ,اظومنادرقماوقالاو ٌصرالا ف 53 اولعو ىنودعوأمكيلعٌتيَدك

 ردانان_هولاف ض ”سرالا ىرك ذب دبا اوُعطْقا :ةس سك اذا ٌّبظوَمَنادرقاء اجب ويمكملعىأ

 نالفلاقو ةناوطوا ىهف تيظودق ىرلا قايلع حأاذاةضوراالاقبد ٌبظومهسهابقو

 لدن ةمالَسلا اوت ارادت دول لج هيلع بظاو و ىلا ىلع تلقي
 2 وود هد د دع هو

 تولوا ا ثيدحداو لكب دع ةرمه م امتِيهاذالكاُك

 هدعيىدلات ديلا ققيوظوماماولاك هبوُدجنوللاٍبط هنايتنا نايس

 ب وَ ومقدولا لِلق غار ,لا ىناه 5 فام سور كراملا هش
 : ل ا

 لاق و بدلا بولو وسلا ان ل غدا مشنساقتيبلااذسهمدقتدو

 ع 9و -

 ناكحإلا ىلع يد اةيلغا ”لرابملا ضب ”لرابملاٍبيشو هلبعىأ هتبذع مسياوق نك

 بشعلا تبانم هيدا ىلا عادي أ ترث لسا ارجل

 8ص ه 5

 كاذكو هلكدسيلع أي هناك و هلا فكيشلاٌكباعيِإ بحول (بسو) رمال رلازدط
 ءمدو همه 0 سو28 وهم نوم 2م مه < ه7 و

 طرخساو ميم را هيعوآوامعوئّشلا بعو بعوتسادقفو ملا لصوتسااذا

 ه:مهعسوكى شل ناعولاوثاكملاَبحوَتساو أ._ءاهنم عدن ىأفايعللا : نءابعوأفةزوم

 ةدس>اولاةمنلاَنا ثيدس +لاقو 0 :لكفءاصقت_الاو لاصةتسالاباعيتسإلاو ٌباعنالاو

 قيقنلا تاز ا ولتملا ىلءادعو دل تاتا ةمقلاو ودلال عي بو 1

 س 2 و و 8 م

 كا حج رخعنأى رن أى ل_سغلابعءو اووف ل_تغي نأ ل بق ماني بذا ىف ةفيدح لا و

 بعاد ثبدح ولات رثالا يامر ةعتدوج وءاملانممرك ذة

 و و و - هم هم ص 8 )٠ع دىنو

 عساوبيعواعوو بيعت و يامل ركذلا فهنم قيام لك حرتتنأ ىرحأىأ ءالل

 000 ل

 اعساو ناك اذا ةآرملا نها لابتي و اعو عمجباو عسا ب عوير موه يف لعجام لكس وَ ومس



 حير

 (بظو) ءابلافرح « واولال ف 1
 و ه7 هم ىس دم ماش © 50 :

 روعمر رخا قيضاحموب وىناطو د مهل ترمس دقونان 2 لوقأ

 #2 سد
 هوا وهم ورهدر ل هس ع م ادعس

 عير يلع سا اهديرح 0 اوعرزوبأ ح رح عرزمأ ثيدح فو

 هَ و هةهددؤدوم ةسوو

 لثلو ذك نمسا هيفثوكيام ارجل 2 ميطغلاداطتو وك ثنبللا هيف ل عج ىذلا

 لاو 5 هر وم / وى 85

 لاو نعسلا هيف نوكي ىذلا قرلا بطول نيكهيف طوبى أ ثيدحلا و ددسملاةدبلا

 ةَعطقلاةيطلاو يوت اذا عاكس ىلا ةيظعلةرلابلولاو ىفامكبالجرلاُس طولاو

 قوذع مانا فونرهأ ىرأال.ديسنب الات ةبطلا ف ةغامدآلان مدرب ل ةسسملا وأ ةعفترملا
 ا 2 ١

 ىأت لطم .وهفماللا فوذحمناك ناو بولا نموهفءافلافوذ_< ناك نافماللا

 ليسن هللادبع شي دح فو هعضوم روك ذموهوتابلاديد_ثتتبةبطلا فورعملا و تود

 ريثالانبا لاق ابنملكا افةيطوبمءاج واماعطءيلاانر تف ىلء لس مهيلعهقلا سدت لوسي

 اني ًارامفءاحاذكهلاق و 50 ا راماعظتنلااثب ر ركف هناك تيد ااذهىديجلاىور

 هرك دولا و اولا وهااوىوارلا نمفصتتوهو لاق لك أ أف ءا رلابةبطر إسم باك حس نم

 عم سلا ةيطولارضتلا لاقهرخ[ىفو واولابامهيباك قاف رلارك, ونأو قشمدلادوعسموبأ
 هك ىفهتارقىذلاو ريثالانبالاق و اولايدصعلا ىلع ة معش نع هلةنو نلاو اقالاورقلانيب

 مسي هقلا دمع ثيدح فيا ور فو هرك داما 200 1 واولاد ةيطو

 لسيقوةدحوملابلابكو ربو ليلو جلا نمدَص ماعط ى هلاقو زمهلا باي ةئيطومهاننأ

 ثمللا هدهعتو هموادوهسربلفاووابو نو هبظووئىذلا ىلعَبلعو 0-1 فيمعاوه

 لان ىنايعلل لاق هسلعةموادملا و ل ىلعد ةرباتملاةظطاوملاو مادأن ءوظو يظر تالفبتو

 ظ ع ٌرياثُمىأدحاو عع بظاوموبظاوو انك اووازكو اذك ىلع نك اومتالذ
 س2 س

 ادداو فصيل دنح

 بولو مقدولاليلق غار لاه 95 هعقأدلم سور دم كرابملا بش
 وس" ص

 يقمن سيلعب وق بورق تيك بالا: عجب لذاودكرابصبيشدارأ

 دق قادم اوق فول“ ودفع 0 ع و
 وع 2 - ه6 - و اه ير 00 و

 قالك ةظطاوملاو ةيودطبان متي .اذقئلرابلا يشدو سعفادمو هتبنلك او ئطوو

 و ءموم ا .٠ 0 و

 0 وىنلمحيىأ هتمدخ ىلع تاو قاهمأ نك فاتن داح و ىذثلا

 9 قو نطرأو ”ىشا| ىلع ةأطاوملا نمزمهلاو" هلمسهملاءاطلابى ورواهملعدم ناداه تدع

 ةصورو



 هيا 0 7 0 ”«+نزفإ 0010 0 00

 4 هل داني اللرج
 م جس 0 م د < .2 و هس ومو

 ىباصوموقن مبصو لج زو صون اولا ءاقمألان اضْوالا« اصول كركم االبلاو ين«

 2اس عا وب و 1 مما ص حس ل ٌْ

 بدو أوابوصو بصي بصووئذلا موعد بوصولاو اس هيلعرب وأو ءادلا هدصوأو تا
- 2 

 ةيحاوُهعادهمعاط أ امئادمانعم ف ل.ققصماونأ لاق اًصاونيدلا هلوزب زعلا ليزتتلا فو ماد
 04 م و ع 1 ا : 1 ١

 هيهورانهديحلا ىئذرةءاطلاونيذلا هلىآ اًبضاونيدااهلو نوكم نأ لع هتلاوزوجيولاق ادنأ

 ةمقو ستاند صولا صولا هم تاكن ا و يذلا لف لبست وأ هيلع ٌلَهَسَن صر وأ

 37 وورد

 محامل اك عج وجل وتد معا دىأٍبصا رد

 لاا ا - 0 5 هد باب هد هه

 بت مانو دال عيفر #4 ٍبصوُم للاخر هم"

 تا مهيشلاةقاثلا تيصوُأو كلذ لع لوهثو و مادوضشلا ب صَوَس فتحوا لاقو ٌمادعأ ْ

 لاش هيلع را اًذاهيلعتصا وو 0 0 نتا تشلن ست (

 بصوو تكفاورا 1 لا ىلع مولا سؤ يلع بطال ألا لسرلاج راتو

 رداناعتجاممفداصلا دكا يقل و5 وسال اوه ودعت ةذع 2 هلام ىلع 5 هلام لج لا ا ظ

 نوروغللارك 8 وسايقلا يدا و عارت نعامهالك هيلعمايقلا نسحأو هما
 خاج 2ع و ن7 سا د سار تل 8 2 00 2

 نماهلة يامال بسص والو هرئاسو قي تردد وويد دقت نماوط امل

 نلااةسحاصصلا فو نبل اءاقسبطولا ا اهلدي امالّدد هد ةمص اوةزاغم و اهدعب ل

 ىو 2 طع م١

 سقلاَو صال اق باطوو ب اطوأو بأخبار .قوفاف عدم ادلجوهوةصاخ |

 ماض 72 «سز د ه3 هع“

 باطولار ةصوتكر 0 2 م 1 نهتفأو

 , هك -

 افك ةمو هير هصموأم 18 ً

 دا يدرك هبط ةأرساو لقا وهو ركوة الو

 نحوس اطوث يفصل ناهاذا لج رلللاةب و نبللانماَيطَوْلِمَك كامن *ك يطولاب 0

 هب

 سّقلاى حاس د شنأو هدسح نم هدمت ركاذيدويمالبقو

 ندا نابلالا ن مهسيقاسل الب اطولار ارغبص ينعم لوقو # باِطولاَر م ؟رد ًاولو

 ومصمم 3 م هوم م6 ١

 ٌبوملاض ضع ضد باور وساتيبلا جلمود هيلع فلام ْ

 زوم :-و - مم

 اا "هل ارعدجو د1 ا هبط و ورص ينعم و دعبت عمل 2 رب تلقا الاي

 ارش" لوق هنمو نبآلا نمي طوأ اهلك حو را نمدسأل 0 .رانصقد بسلا هولا وسلا و

 0 فا برعلاناسأ 2



 داصالانيباموظليمقو هلوق

 نيام سوماقلا قىذأا

 هلعلومحراش لاف نيغلضصلا
 ىفامل لدي نيعبص نيام
 ها بتاكلا صعق ناسلا

 طع مكحتل !قهشسعي

 منافةجاب كو اهفؤم
 انيرحت ناسللاىفام نكي
 ىوصنالو ناندئاف امهف

 هسععم وأ ناسللا

 ا ل ا و لا :
 (بصو) ءايلا فرح ا« واولالص5 22 445

 ىأبروموصعلاي عباص"الا ني اموه ليقو وضعلا برولاو ىشولازاجو ونرولا ب 2 عمد ةءودو

 ام ةغل ب رولا نوكيتأر كن االولاف وعلا برالا مهمالكف فورعم اروسنمونأ اف رثوم

 ١ بآلة راوم“ [ممطاضءهلافو لاش اوُداها دما ةبراو أاثدللا كراون و تارتل تولوشي

 هَ ورود 7 5 سلس دو

 ءاهدلا ضوه وبرالا نمةدوْح مَعَ 7 اوماروهنمونأ لاق قع نع عد الب رالانالءانعو له>

 - هه 2“ 53 رم وه ى ع 2و و دس 0

 ةرصاخلا نعي بنما لس ف ىتلا ةرقملاهب رولاو بارو عم اورعفلا ب رولاو اواوةزههلات اوك
 رص رس ص منال 8و ب

 لذهلااًةرّدونأ لاق سابو ور وديه رووداتلابرولاو تنال بولا

 ه 530 0 هبه

 بضم جاممتو تامورك لأ * بروف ةرعهلا ثسشاو بسنت نا
 تام س

 ست وءس وم و ءور 5و

 ورام ناو ثيدحلا فو دق ىأ بروق رعلا برولاقيو دسافى أبو قزعوناهناو
 م- يبث <

 َبقواهذاوهو بزالا نمنوكينأنوجم ولاه داع فوج سوا ءلوعداخ ىأريثالا نبا

 «برإلا عمال اعتدت اص 17 - وونألاك رسما و ُ رروُباَصَملاعي اوا ودزمهلا
 همم م دهس 6<

 (بزد]) تاابلاو تانيا 90 نع ىرولانأ بد ,روتلا بيذهتلا تدق ددوصت تباص
005 5-9 - 

 رعدقولاق ب وعم ىسراف بحمل بازيلا ىرهوما ٌلاساذ يورو بريئثل برو بيدهتلا

 0 : علا بسلا (بس) زمهتلاذابيزايموتزمهاذا بيز ز 1

 هو عو رش د 5 ع
 ا طسولاو رسكلايبسولااهتابنل لاسقيو 1طن لالا سو سدتلاب

 - يا ه- 9 ع ةع 5 عر م 2م

 ا بكووابسو بسودقو مسولا بسولا ىبار ءالانبا نيوتن لاهنت ”ال رتل لغسأ ف عضوي

 مس دمادع - 17 لام

 | محّحاوشابؤآلاوسانلا نم ظلال (بش) دحاو ىءعانش» ن ثحوابكو
 82ه. معو 1 و دك و

 ا ثددح ىو وقرا بورشلا سهوسانلان مبان ايضا يوتا ايلا شو

 ٍْإ ةلؤعت داورغبنأ ٌقيلَظنسانلا نم اوْمَأ وألا وَنلادوعسم : م ورع هل لاك ةدبلايسللبا

 و ءاك هرم
 أ ةيناممامللاةلطيلغُب مور ؟ءو غامرلاو ساثلان ءطالتللآلايانشوآلاو شاناوالاو تاو دي

ٍ 1 1 

 0 بصوو بدووهفابصو تصويب صو باصوأ أعم او ص را ف 5-5 ولا بصولا 6 نط 1
 م و مسموع ساموو ساك*

 تن دل ىو عاجوالايثكل ديد سشتلاب ب صوملاو ٌصصوُموهفهَللا همصواو رصو اوبرصوو

 عجول ماوذ تصولا هدسصْوف هنن ع يأ 00000 تهلع هلل اىلص هلل الور تدصوانأ |هااشل 3 اع

 7 ا

 ندبلا فروثنلا وسعتلا ىكع ب صولا قلظي دة هض سه ىف دريد ىأض رملا ن م هتضرك هموزإو

 ةيؤرلافو روق ىابدصووالااللاع ا رشدجت لهدا ت 7 انيس تخأ ع رافت دح فو

0 

 أ



1 
5 
١ 

 40 __(سسوز | ةهةتازرع ء ذارلالسف
 . د 0 و 8202 ه2 1 همهم 59ه
 َقء نسا ثدد> قو اا اةمحولا ةعقولاو ىلاو ةسيحولال ك١

 206 «# هد دم هسو 7
 ةيحو ب احأ ن ب ادعمنيدلا ثددس -قو 1 يملا ع

 لطحالا لا نام اح ولاوةهالا ةيليللاو مولا فاهم لًةقانلا تجوو ارفع نات

 نب سو امو و و د

 ُبجوالو موسال ىداعآلا بو د 0 ع قيس ١» ىسدلا سوع

 هلبق و9 ضغحلاب ب 5 ومداشن اباوصئ رن الا 1

 بحرا لرلاو نوما رئاطلا ىلع « اهئلحيرنيتولارمأ كسلا
 00 هدوم ه س5 مص »م

 بركن مو مومه نمى دهن لال 2 ههجوحئافصولبت نيؤمدلا

7:1 2 3 

 5 قو ناوريغهرومأ ىف ضام هنأ رياغاو يب حاب رياك ىلا و و

 و
 1 ريس ساس سو وسوم ثول 7 بمسو ير هن مسو

 لكلا موَسلاَو حودمملا ىلعدوعي مرضتمىرمذملاو اظ.غبهلثملا مرضنم او ىسدلاربسمذ

 ايل طخالا لاقو هم 8

 لقت "نانا بج والون اج 3 8 ان سل واهاربض برد رااوخ

 وموسم وسد

 هر ميدل ىداا مطيال * هرمسأ نم أت لعامأ 3 هيلا مشا لاهل لاك

 دشن أ و ىارعالا نبأ نعسجولك بابل يرحم ملال راسا
 اجي نأ ىَقُك : ةناور 5 شارفلا ف ةصمدبسلو

 0 ب رمشلادأرأ بِ رشلااماذا « صان حلا دنع زالكىنالو
 و هص وى الك ل1 ه5 م

 هنو 00 ءالانءادشنأو سس رارقلا فد ةيسدو قربا لاق

 و2 وم ىو س سو هود 03 1ك هم .

 مص عوأصلا كراع تنيرم 5 همسق ىف دزخدوعءاخل
 ا مص جس

 تدوم 9 2

 - ءاجزلا نعمل حولاو «باجوت انامواومدقأوأ« بلعث د-كنأ باول كاذكو
 و س سو

 نمسح وم ا وهدم سبأ ةقينح ولأ اك تاج ودعم و رفاو سدا نممظع ا قسبخ -ولاو

 سا با 0 هفرعألو روصنمو لف :لكنم عري ىذلا باول ١

 و و و مو 99و س هع 1 -

 (( بدو ةيداعع رجلا ءاممأن ماسح و 1 هُهَع هن روك ووهبوج وكاط د هدعدي ددراذاهتمكوو

 مثنالااهبف لمص ىلا شارك الا ىهلاقو د ةدازكلا يح باول ((بذد) لام اوس بولا

 نول لاف دج اواهل مس وهدمس نبأ لأق عطل

 و 8 ص م

 باول ولا عطق م ماس تاك ٠ يلعب َيرادأولوو

 | د



 (بحو)  ءابلافرح « واولالصف 4
 -- 2و. م

 تسل ضرالاىلا طوس ة محو حوو ةدهلا عمطشسلا ةبحولاو كولو نعنع ذشنأو

 م
 هوس 27 ا

 نيا 006 0 ورا ع ورمل اثبحو و بوح .ولاكرف صم ودان اذدسا ولا ةّرللهمف ةنلعفلا

 بلاعماهلوقسىأ سلا ة جو عمار ةاسلا تاو الواد يعسثي دس ىفو باعت

 ةوس <هءدضص و

 ا 00000 ا هربوا هلصشيدح فو

 925 تثوص #

 ليقود َِض رالاقاب رباع اج ل ترطوطا 54 3 ل
 3 8 هم

 7 ه مع.

 اعز م ن 7 الا ىلا لة ا ونحترح وامإفةمعضل م و
 )و7 ::و 86ه نام و وها بك و
 ةدهلاك هل عمسفطةسنإ اىنلا توصلوا هيض أس وك رالاهيتيوو "لدعم

 م 6 <

 3 !رباذاريعبلا لاقي و رف نينا دنا را عودا 1 و لئلا كسي وو
 منوم 5 سو عما # م 21

 ابحوبباقلابجوو ع 1 اذاربالات حو امج وي بجودق ضرالاه سفن ترضو

0 

 هللاّبحوأو اطقناسلقلاَبسوب عت لاند تن راطضاو قهَح انابحو وابو جووايسجوو

 9م مدع او < 00

 ةدسعىل أ هد> ىو ا أبلكدبحواهل تدعم ىلع شي لي هدحو ىنانعللا ن ءهملق

 ىاارعللا . نعبلعُلَضان .ىذلاقسسلا اوهورلطلتالنسولاو بواقلاهيفٌبتامو لود اذاعمو

8 4 2 

 عّضوبىذلا عقلا بولا ىلارغعالا نبا بحول ىلء هيلع هيلع وأو يي

 نايشَلاَبَجاَو دس اذ ناكهنأ بلاها دبع يدح فو هدأ قست ةناهرلاولاّصْنلا ف

 ع 7< ا

 اوُدساَرَر ىَأوحاوت انفع - والكل ا ىلام هدح أس هذيو أ. هرهظ لعن وعّضدف

 كيعل : ودوةرصبلابن لا طلص ديد شتا ودلال و أي ضعي ىلع بجبوأ مص اكف

 ست ري وس

 وهلاقي ردا ساهل وب لاق ةبيولابلعتلاف ”هلمللاو موملا ىف دلك الا ةمحولاو اممم

 تحودقو لك الاوت 0 بلال ل أيوهفاايعللا لاو هلال َّن
 هدوم ص ه8 -

 تالا ل حنرلا تو نلعت لاقو كلذاهدوع اذاسجوت هس: بح ودقواسجو هسقنل

 ىأ سرفو ةليعومسفننالةب بو ىايحلا لاقو كلذم هب لعف ةلعأبجوومويلا فلك ألك
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 لاهمباهمت هرحاكر ادا 0 هدي ىلع انيل اراحأ

 ةينااومكوّأل ملل ع ىءادهاشمبتأ ويسب اك تاس انملّوالاتيبلاوىربنبالاق

 لابح نم مانا فناسنالاب ف يطيامفيطلاو هلحأن ٠«مئاغةسملا وديثاغتسملا نيباقرذ رق

 لايخلا ىلعدوعد هةسف هفرعذملا]لعاسفلاو عطقزاجأ و و |عنم قرأ زا وددعمل 8 رائلاوهّتد ومحم
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 امهوحتونيلبل ا نيالا ادام كوم حجب واه لوم عضوملاهمو يقترب اهب

 ل->رو يلا ايرعللا امان دويهلا و نا اناسهل 1و. هس اولا الفلا ٌقردعاو
 مى 8 معو 5 و # مساك رس 11 رز س

 لوعف ةنابامما ٌبو.«ناميالا ارم ني دبع ثيدح فو ين لك نمباهينابج -ب ومه
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 ىأل عاف ىعجلومدوهلبق وفني .ممنالئاهالاله نول يسانلاةلوعفمو 5
 باب نموملان أ مهدحأ ناه-وهيفىرهزالالاف اهيقسسف ىصاعملا ون ودا باين نمؤملا نأ

 دة. ع 7 وص 7 ضسايرع وس

 هورقوب حسان اهنابيق ىلاعت هما ناهي هنالب ويؤمئكاب وش نم .وملارخ رح  الاو هيقسشَب دا
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 مهرقوىأ 'لوناهيسانلا بهل اق اهمظعيل ىأ 3 مدنا مرتب دع رعاشلالوقهنمو

 كلورقو
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 يزول يسع نوت مين يخت

 لوسي نع
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 (بيه) اا . ايلا فرح « ءاهلال ضف

 اهحوز نمامإ لات ل ْمكْلدَو رغألا ىنيَبوأملا

 نا ماكنا لاقي ليم نبا ةسناثلا نكد وألا ىلعم 1 اهتدخن مامإو

 تكرلاَش يصل ةقيلخ لاق و وسهم ىأ تشير هع وءاعس ناله « يهل ان مهمس ومش ا

 ولأ 000 وبيلاسالا ىثةديبعو لاك وبيلاعألا هوان أ اننا نما ممل

 اهاَرَد رقرو راَلار دمك سرع ىشو سلا سأ ا او اوما هاف ىشو ىكلاةلاسْعمٍلهلا ديب

 َتيلاهأودودوأ/اهإ تهل اوانالهإ هود بأ لاقبو سلا الهى دولاً

 9” ىو 527-2 --آ

 سرق نواهأو هلسااذا هطرتحاوهقرتماو هقدعأ مدمن مفيسا|ىلتها نأ ارعالارداونىفو

 9-5 مد دعو - ءدو

 ”(بقل الو مدَمصْحْأ | نال! !سيذعتلا ب1 0
 0 سس ع ىو 2 وى وو

 ءاسهد أ سحا عز ديدثىأبقلهو و سقلهو عابصو عسنم ع وحو روت ىرسش :زالا

 موو سموا سوم
 ىدعجا ةغبانلا هد شنأ مالسنيدممنأ همي فأن ءىرهزالا ىورو رىوصه ودعءاهرو

 ة6- و ع 93ه و ه8 م

 نونجم تايءابنه ةيونحت 2 هلو متنا ءايشو د حرشو

 م7

 اسي اولاق اريظت هلبرعل 0 االولاك دملاونيعلاديدشت ا

 اب هَ 7و 0 6 9

 و و 2 هع)

 8 لاو ةعيبر نم بن هوب / تراي شم 5-2
900 - 

 م يسع - 3

 س مم <

 ومهم م3 يدا عنو تضم

 رحاب قئاسفاا بهما با ارعالاياىرهزالا بْنهلاهَس ءاهلد .ىاابع داوم كلوقود م
 ننتحم ي اسودسلع هن 0 كلا نأ ثيدحلاقءاسىذلاولاك اسفل جرلا مسيو لاق حلا

 3 اهاورىرهزالا لاق ث بتدذ دا اص ا الاو ٌتيهامهدحأ

 را رْخأ اند لي كلذ لكءانكتهلاودنِهلا وبدهلا (بدن)ب اداوصهنظأو لاق ٌتيههريغو

 هو هد
 لاذلاحوتفمايأةدهلاو روسنا ح وتم ذهل ىف عار لافو و

 ص 537 ع

 02 رب نما و َلك وٌبَدده نؤلو يدب ةيدامل الها 1 ا!ىره الا 3 اول رظنالولاقدود#

 ةةايدش اردو اذ خهاود وةقتنح 21 لاف و هسا 2 0 وا 1 و ُ نوفا روءابد ههه

 رثكلا سرلا بوه (بع) 0 :أرعا مابا دنهو

 (تؤهو ةيناسياهعهووراسنلالاعتسْلابؤنهلاو زانلا منا ب وهلاو تاودأ هغجنو مالكلا

 57 7 و.

 هنعلاث ريلاواوهزب ًأىرذبالثيخج ىأزباد بوو ربادبوهبستك ومفلاهبكَو سمثلا
 عم

 8 سور 1

 :هياهيهباه سى لكن نمثل بسلا هديسنبا فاش اولالجالا سيال

 هس

 7 ا ا ل وف 000 ا
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 ةدامانهثدث أ (بقلههلوقم
 الو ييذهتلاالدح اه 7 ذي

 ىزهزالانعدهلقن انانإ ودع

 نم ىابرلا ف انددودقف

 اهصن و ةرامعل ا هده هيد د

 غبنه عوج هس نع ورع

 نيغلاب) غامنهو (ذفنقك (

 سةلهو(ساطرقك ةهعملا

 امهمف لحدر< ) تةالهو

 ىأ (قوفن هةانثملاءاتلابو
 قفاوملاتازملاةدارب هاديدش
 هيلعةعح ارملا دعي هلق لك 0

 ءاتلا,ت قله ارك دهارتتن أذ

 عب وهي قوق نم ةائثملا

 اسمتدامف ةعاسجلا هركذ
 اهمنأ هئمانظ فاؤملاالا

 ةضسقاهدحواكةدح .وملا

 وشو اهتملةن ىلا ذهتلا
 2 راش هيلعهعسفب ل

 ىلءاهكردتساف سوماقلا

 -رفعجارنأريغنمدجما
 باوصالاب ادهو عسجما هللا

 ىيغعم م عسيمسلاو ههنا

 دعيهلوقو ملاءابنهأرماهلوق

 ردصم كب رلاببنهلاو
 ى :رهوملامالكاذه جلا

 تلز ىناغصل الافو هددو

 رعشل !قوةغلل اهذهىهمدق

 دحنالاق اذكوهد_ثنأىذلا

 ىناغصلمالكحراشلال نو
 هسيعم مأ هرطتافهتم رر



 فصد ىأدسز وألا هل وق

 5 0 ل م
 لاْرَغ يعد هلوقو هلمكتلا

 اهيفىذلالا

 «هيردس باتت اهم يعن
 يدك ما

 لسا دااغ ثيد_تقوهلوق

 ْثد د-ىفوتءلمكتل ١ ةرامع

 امل لاف هنأ دماولاسدلاخ
 تبلطدقا اولا هيرمضح

 الادرّدَش ”لفما طمعا

 امو ىثارس ةىلع تومأنأ

 هسيضصم و كه أ لسا ىلع نم

 (بله) ءايلافرح « ءاهلالصف 0
 اس سس
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 هرعس تدق ا ةقمشخ ىلأ نع ةملكل ا لثمنامر رلاةبله ىتاصأو هتدشاتشلاةبلهو

 5 2 و 7 د - 0

 ىلع :وهوبز زال نم بصخىأبخأ | ماع وءاتسشا اةبلهل ثماايهد ةهادفىأ | ءايلهةله
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 5 ١ اوه 9 راطم معمتدراببد 0 ال ١ وهديسنبا رق علا 8 رلاٌةن اله و هيدشتلا

 ! 7 ا فاَدقلاو نابكبلك لاعكىلعءاسمهالا نم

 5و سهم قبب مب مى دل 2و 0و وو مو <

 اا اءابنش تادح ةطوط# #23 هر دمعأو 70

 - 25 2 هموم اسم

 امال ناش نالوا سأ #* هنردس تع لازم ازرع يعد ونرت

 ةيبكنلا قءاءاأ لوقا ىلع ادهاشت يملا اذهبهي وفس فأي رزان مون نملدبانهه اال
 ءازعاهلابقالاسف 0/1 ويرسل نك لالا لع نو عنو نقلا ودرأ يئردتلا
 هيل طغاو متل قارا أدي نب ةلوقشلاةطوط#او نطملارمصف رهلاو اهرايدالانف
 و ىو <- 537

 هيوُدعو نانمألا دبل ملا ةميرتسم ”لهرب تسل ىتلا ةلودححاو دوللي

 ىلو نمامدلا ثدد->ىفو مهبل ماتا مهب تا رلاةمالهلاو قدرلا ىف

 و 7 29 21و سو 69 و ديسسو ص هي

 ىرطعو ناس ىأ ىبلهءاهتلاو بيرت نير تساوي :هلبلز مدقاالا هلاال دعب ىدذع برأ ىث

 وحضوأ ىدننم د .اذانامسلاميلعلاقي بذا دونر رطماذاءامسلا انتم دقو

 2تديادم قع و بص _- 28

 00 هرطمناك اذا بالهلا مويلا نمتدخأ ةدوماهمصلابوَلا لا ءالانا كلذ

 ةس* د 8-0 7 ده 110 م

 دهر لا اوغأو قربودعراذءرطسنك اذا بالولا مولان مسد مولا ةفصلاو دومريغ

 موب 9-6 7

 | 10د مولع راف كرعنالا ُُخ رااورط اريثك باله امو باله موو لزانلل
 و 5م 3 هه

 امأوىدته ف فبالآاامأو ادرس ايلاف بآل _هلاامأف نابسشوناذمو ناوفصو مامهمويو

 ةيورلاف رطقلا عاتب دادي مق ذا مالا

 امله 0 دا 23 اصح كرات اذاو

 نولاكلا ف ىوتقلاديْيوأ .كرةقد ف ىلع تلا بلك راو عباتتلاو هو

 هدد < خذ ةهدرمد

 ةبلهف نكس لهو باهمو باله ىنانا |نوناكللا ىو ريقلاف قرماو يصلاونصلا لوألا

 ءاّتشل ميله لاقي هريغلاق رعبلا حي رحدمو ا هرخ 1ىفىأ اردعلا
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 التمن[ بوهلأن ءٌبواقموريغود كلا ف باه اى ايوام اهدنا دحاو ىععهتملهو

. 
 - صلصال 5و د 5< وتل سدس دك رع ع

 هردتو اهل نمسَرعدتلمفو هنعدعاتت وهريغ ى جو هبحتوا بوز نم بزقس بوله ةأسحاو

 ا 3 و سد 3 هو

 هللانرعلو لوألا ينمي بولاق مرهنعىلاعت هللا ىضررع ثيدح قو دضاهجو رز ىجقنو

 واهل ا



 1 ا ا 1
 َ 976 2 هلل ا ا 1

 م ل ا ا م طم رع يح هت يا ل وحرس
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 كلم (بله) ءايلافرح * ءاهلالصف

 شا ماعتلانمل ولع ملا بعهلا ثيل لاف ىرهزالا لاق مالا نمل

 9 ٍِ دك هد < 2

 ىوركرهنالا ((ب 35 ل_للاا رز نمبقدو 3 0 كاد 0

 وهلمقو هكرعشلاباه!!(به) هيلابمكع هلصاةازهتسالا بكه ارعالا نبا نع بلعُت

 ٌةيلهلا ىرهوملا ةقانلا بند ةرعشك ىرهزالاداز رعشلان م طاغاموهل قو هدحوٍبذلا ف

 ا باولايثكلا سراب واجعل هي رض ىذا رعت

 سمس صار
 هسه ةهسضص ص همم

 راب ناهالاو اظالغمدسجو « هيعدتأ ًارعش تاك اذا لهأ ل جر بيذهتلا و رم

0 

 نم همر لاَنلهلاو نيني ن اف ىلعتبانلار تلاشي أى لهلاو دل اوسأرلا

 سوو مدع تاع تود

 هك وق ةقوتنملاف ارعالاوانذالاىلهلاو ةيلههدحاو ىذا
 و ع« رو و وسمو هو وو )و «#مو ى هس وع » در

 باهت ةيلاهلا وأ :رمص لأ نبت اهملا ى عبو 0 و نلهموب واهموهف

 رمال ل تظ ته و

 نمرفو 0 راملاو سابعلاوثرسأا ىلءٌبهْلاو سابءوث راج ىلع

 5 سهو 3-ٍ د ه- عر هه 5 < و 0 0[ و5

 دش او عطقنمىأ بله" دو زر لصوتساىأه بت ةباهدقستذلا رعب لص أسم بوأ عم

 9 ءو جسدك < ا م ا

 باه أن نذاهءيتيس * ةوعداو 00

 -8و ع

 ثيدخلاقو هيلعرعمالىذلابلهلاو هما ى أنتوا هوقكمكتع قش

 ىو هءم اجمال ضخ هو همس ه2

 وأتارعشى أ س 3 اتابلهك تايلهاهيف وذ ريل نآس اشو لا
 9 هد 000 -- 200 ىو هس سو

 سلهأس رف هرقو هبال هناذلك لاق 3 :ذإ | او كي 0 دحفف و دعشلا سداد

 8م ادد - هع ااا نونا ناك

 ركذلاىلععقتادلا نالمغصلارت ذ باهأ ةبادمهيقاف ىرادلا يق ثيدس -هممو ءابلهةادو

 - وس 1 هم و

 ىعيسانلا ملكت ىتلاضيالا باد هام تلك !ءابلهلا ةبادلا ورعنباثيدح فو ىالاو
 21 | ووو

 نانا وُ سن ثيدحف وب نكاللا 308 .1هةيَقر وةريخملاثيدح فو ساس ااهج

 و و و هم م و تمص 9و ورم مود

 ءايلهأاو ءاملهد أ سعاو بله لج ررعشلاةرثك بلهلاو علتلا و ٍرتااساماتنالكالملا

 8 و595 م.م سو تا ومو ى :ه

 هلاقك الاكلبي عش تساف طرم طتقعلا باهأل حر مفصلا مأو باسات

 4 0 ارعالاٌناداكح همس كتو

 سم« سهو 7 و 0 10

 ىلاةناعلاَق وفاتها 2000 قاف 500
 ا 6

 هسأر عتيل ودبل قل لعقود خشبه سلاف

 نوكسذت 2 : بكهلا هلوق

 سوفا قال رحضلايو

 ّىتعن الث يدا ىفوهلوق

 نع ره بددهتلا ف ىذلاجلا

 ىناعنيامىلتعنالممضعب
 يعم مأ ىلهيملا



 ىقاركص اوسرعف هلوق

 قىذلاو اًضيأ بذهتلا
 اولاَمَ هلوقو اومانف ةناهنلا

 رسعلاسةف ةءاهنلافىذلا

 لوسرةبتس كلاوبضهأ
 ها ملسو هيلعهللا ىلصدهللا
 موي

 بذوتساوهلمكتل اقدازع

 ةيورلاو امضه هراص

 ايلكتسا ةوعزعز ىداعالااذا

 ءاضنا
 ىدم دم برضك ب ضهو

 هانعللا هليلقريم اكبدضه

 (بقه)  ءابلافرخ « ءاهلالسف *

 امانا هرطمعادءا مسن اتسع و ةسارلاهيدارأ ل بقو ورا اًرثكلاًةرطلا ةمسصةاايدارأ ل سق
 س هاك 9و < و 2

 ا را ل ميهلاونأ لاق و اديدشأ اب معلم مهتدضهو ملفي ال

 عرب ا ل منا هدهد هر
 وه د هس 7 روم 9١ ل 5 و

 بصه الءاي رب نينافأن وحج 0 هرث اسودروهضعب فرخ

 -َ_ م 5 0 همر »وعل م" و

 َْق نالفَسَضهو حاول ْبَتحال اولا ونوننىأ نينافأ ه 4 + ربفداعو هب رحمان زسإو

 رعاشلال اق رت افهيف علا ذاثيدملا

 يفْكُي هنمّليلقم الكل !نم 3 هين نومضميامفل وعل | رثك أل

 اوضه لاقب ابك توبكس مسح اوبَضّتاوموقلابصعو

 ١ | 101007101 وسيلودقا صدق لوبا أك يدط اقو اول ىئ ًاموقأ

 اويضهأ نعم اومضغأ اولاقف تان وهسيلعدلا ىلضىنلاو سعشلاتط ىح وهني

 فضه لا مهمالك ملسوهيلعهتلا لص هللا اولوفمم ب ىاسكللا اوصف اومْلكَت
 سل سمع ه١

 اذاسدتهالاَع :ومهمالك اظقمتسي تأاودا رأفدولمق ونا 5 ره هنق عددا اذاسّضعأ وثددخلا

 اسوقفطي تسمكلا لأ و َكلَذَل عك

 و .ءه- و ه 9و دص اك عمن هل سام 0

 بض:(يواهضاين حزم د 5 روم هكا

 كم باو و ك1 21216 عااس هم سم ثددور,ش 95 ء
 قو | 1 بت اوبتو 1 عولأ توصل هر عمستنرب رربىكا

 تامل 0و و
 ىباآلوقو ٌحارسالاو رانكحالا هلك اوطحو اولاووملهو به موقلاتّضهرداونلا

 هنا
 : 3 6 ا 0 لدهلارهد

 باه وهلا نمع وقىلاور * ىبعر ن+هلمللا ىت>تيباصت

 9 20 98 مدس 1 د همم دك

 ىأدضه»لخر وِبْده عذبنا عال نوكبل اذهولاق وهللا قاوبضهدقاولاكهانعم

 ل تع شافلم كلما ء”الو رواه ريغو بابا نممْضَصلابضهلاو مالكلازيثك
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 8 م 1000

 د اوفجهل نسيم ايضهل اوبضهبض ىضىضكس دلت لاقف

 ف ةفرطلا 2 ةرعل ارثكلا

 ٌرَدعلاَلَجا اذا تاَبّصدو * تورو ذيبان رم

 بقها (بقه) حج وصعاهدح اولمختاَن 0 نوع تلصلا 0 و عجول و
 هموم هه

 موشعب ضخ مح و لوط وطلابها ٍٍى لكما قلل عس اوُبَته لجو ةعلا

 كد
8 



 000000 دس

 11 سرا ١ 132 ف ءاهلالصف
 و .ع ساس

 نسما بزوهل ١ وهلا (بْزه (: ةريبك ةيلامءابلاو“ اناس رهو رو كاملا

 ىّدعالا لاق ي رب وهاد ليقو ليالا نم را
 ا 2و ّ ماه

 الخلا مي لص طحوش.* لا نميسقلاك ف يعارس ىْأ
 2 مصرع

 س و وعدمه - 0

 الن ايءاسولا ريرتنعلاو * اا بادر هفنوملاو

 ريالا لالا نر ال 1 ذوسأ أو فيعارم .لمدرعتا 0

 دمع

 عقله كاكا ما نحولان وأديان

 ا

 لجرمساٌب اهو ديد ل ايلا لمَتلانميرنيزاهلا ومن رسنلابزوهلاو
 ب

 هم لاس
 ةحمص دل ةينسارت : تيما لدقو 2 أ اوةرضص نق حلبي لا (بسجح]ل

 ٌ ل م و
 0 «<هو

 ةمضول اس هدسهتلا ف و ص :رال لس طل تساؤل نضل ١ دةمشملا و ةض# ا

 عجب او بتعمل و لابجار اري ىفالان وكمال ودر عدلا نسما لب وطاال_كاوهلبيقو

 ا 1 ا

 ثددس>-قو هلك "ب ارا بضهلاةبشهيان اذام 000 -قو باسو بصِخو بضم

 هاو بسلك هولا عض 17 ءارسسكلا بانل ٍْمَولاِبا يلهو راع اذ

- - 

220 
 هوقفديبعرسك

 ىلاعس الاثنا الاف لح * لا لا بيضاخأنماندْنَخ

 كرها لوقو

 بضاهأ الاب 1 ىروبثدجلا # ىلا هقاسدةاور كى أر

 عجلاو نفل ليقول ة هلا ادا رطل ةلضقلا» ان ارطشا فدك َبضاعلادارأ

 هم رلاوذ لاق دابر وةرديل ثمسصه

 ود سا 9 مَ 5 نو ىوسو 1

 دي اوساوسولاو ب رلاب وذ 3 هر سس ودأف رأسي تابف

 0 91 ولا د وسأل ل ِه ودع اودع بو 45 وعربات ا 7 هلاوىورب و

0 4 

لا تال ىهوب صه باضو اذار ٌباضهاهدح اربشاهآلاو
 لوم و رطقااددعبر ت

- 

 لس .نالطت تبدع 6 لم ا | دكان هوب ياهل ١ عم او درطملا ل و امه اصأ

 -ء_وو

 ثددحه نمو ليواق أولا وذالك بيضاعأ مبانى م عت ورسم بطي اسما

 ا

 رث الان بالاك 0 هبيضافرردب ودا هيرمال كيلا
 مسرعا ع

 5 راسا وي تع ال ايوا يوشع ا



 ملا لءالانم باجر هيلا هلوق
 ىأبح -رهأ اةلمكتلا قو

 ليؤطلا ب ايزولاو بوراك
 ىيلثمو مهريغو سانل نم
 مىهصم ها :سوفاقلا

 (نشره) ءابلافرح « ءاهلالصف كي

 ْ اك هن

 م موقهلاموع يشةلامداتههيفانعللا لاكو دراوالوءاملا نعرداصىأ براق الوٌبراه ام لاما ىف :ىف

 براسقلاو لاق ءاملا نعد مىذلابراهلا فار عالانءالاقو الو يسلم هلممو لاه

 ةهوهسم م ع

 الو هذه شر ميد اهل رس كاتم لورا الوب راهم مهلوق ىف يعصالا لاقو ةاملان لطي ىذلا

 3 رهسوك 1 --ِ- 5 و ثوساك ع

 قو ةملا برقي عبالو ءاملان ءودصب ريعبااممانعمليقو. "ئشب وه سلف ىأ هنميرشيدحأ

 ةياوالوماملا+ نءرداصربهبىلامىأاهرسغبراقالوب راه كايغلوىلاميإ يجر والاف ثددنلسا

 ْ املا نس وطرالا جو ىلع رلاتمب "رو مرعاذا لج 01 مر“ فأر ءالانبا 30 ىعياهاوس

 ئطناعشمل اهب ,ناهوتامسان دوؤمو ب ناد هوةينام بر ف #0 و هءتفساذاد ريس و ميمقأ او

 0 و 6م ساق

 ّ قفاه هلك هل طن« حش ني ؤرلاف ةمصلا لد وطلاليالا نما نمل( 9 ها

 هزت فمداشنا بيتر ىرب نيالا

 © ع و ا

 قفا اهوهءاورف رة زوم #2 قولا ةالغ ملك لكهتطشنت

 و هس هم .

 ءاوزقلاو تختمر ةرباملاوقارابملا نموا وطابت جااٌةقانلاةالعااو

 كضوىذلا قرنا كءدوعت مط دنت ف[هااوةملااٌةستقلاٌقدءلاور هظلاوشو ىرَقلا"للب وطلا
 0 «ء<.و هاما داؤود

 هعطق تع :رسأو 4 :عطقةتلط ثنى " ىعمو ا: ذق رتل ىواش قاسجنألا عا و * ةلوقفاذهلبق

 « قاف بارو اورق ينم « ةباوولاف مال ىبالا نيم بحار لاو ع -ارهلاو

 نشنأو لوط ضرألا مشد تنال ياترولا قو ئثلكنموتلا

 ئراضألا لا كزكح نر رهو « بيح ارا تاناعْسعّشلا وش شرعلاود *
 6 ؟ٍِ - 0 5 7# مم

 عرس, ولات لا 5 انك قوصتابز هم لكىرت زر

 كاحر .رهكرغزالا 3 ارم كارآلا مادام تار 7 9 نس اوبأيشن اهون 5و

 ليقمْن اك عضوم
 سل صان ميد و همسادع .ه وه وس د هو سم هرم

 الايضو ارد_هباتنت تاج جره * ةيأج اخ

 مْهَضا| نا اوه لد قو هداؤمالىذلا فول مهل مادبا (بدر» (

 لاق ودجا ةبدريلاو لعل ليلا

 هيطرطلاع 11 اريل # ةيدرهلاو ةادلا نتن
0 --2 -0 0 

 و صوم

 اريل رمال نيبدسلاة بكل اًةيطوطلاو 0 لاطتا
0 

 م رماق د 0 سو هم عة 5 هسا. 5ءه١

 بن نه بدرع د فول ث بف عب درهلاو 7 وضقو روف دب درهو لطرح

 بيدهتلا 1
9 



 (١ مضاوي و توونع تفشي ل

 ته دين نوح مانسيت ل نا

 ضصظ010111 ا 7

 ك1  (بره) ءابلافرح « ءاهلالسف
 لك سس سل ع ١ سس

مرلاىذد ل ]وق و لاس ده بذي ثلا ذه و ٌفيَآلاا معلا هلحلا تزهو
 هم ة

 سو سس سم هم رع و

 رجاساملا بدت ىَرْساورورَ د ةهدّلك انَدب ١ اهبفعواد

 ع عارمسالا بيذبتلا و باذهالاو ةءرسبمتلاسأ ذااهتامتياصسلا تيما لاقي ىرهزالا لاق

 < ءو ا ا

 بدحأو 2 بذهم حرخأ عقومنمرج لا 2 سقلاَو هالاق مالكنلاوودعلاوناريطلا

 لايعلا نأ لوقو عرشأ هناوط فرت اطلاو مودع سرفااويمَمَفناسنالا

 9 5 هءدك ع7 همس

 1 5 ل
- - 

 رع غو 24

 ثتد ه:دح ىو عار انمكل 1 ايده وبردا اوبَذه هذ لمق دقو ب نر 0 آىسنلا ىلعو»

 9 باس ع 2م م5

 لاقو قد ءهلامع ءالاو ريسلااوءرس أى أاوٌدهَفَبلطلا ىو تلا *خب هنن ادع ةيرمت
5 2 - 

 مع 3 0 هم ع ”<«<ه

 اس 35 اررف مهفدق يدسهلا ىشم» دشنأو وش فودمين أ تدِهلاىرابنالانبا

 هعناش وهيف عر - ع 5 رلا بذل ءفرذ أش دح فو ىلذسهلا ةلزنع :وفواّذير هلا ىّم

 د و سم ه2

 هللاقبو ناطي#ْلاءاصمأ نيودو عدرملا تفل هلأ للامم سلا

 ةيورلافو عارسْبيذاهملباو ساحل 5 نسما ىأبعذملا

 هم هلو

 قولا بيذاهمبقعلا قداوص 5 قوطلاتاذن هند ادقواسرص

 - ه9 -

 سارخ بأ تي دشنأو نوقف رماكح اعد رس رم ناريطف بذا هيرب اطلاو

 هوو و سو

 ضقلاو طس لاب حان تك * بذاوةوهفرولا خيرا راجل

 لب هاكو بكن نمةديوط 0 تناول لِ 0

 5 سس و م6 0 هم د

 رهلا بلا (بره 2 رف الكل لكيم ( برن را مبذعم سلالاق

 -8-#تسس )و )وس ا دادس )و

 فري درهأو ناو هلا عاونأن هدربغو ناسثالا كلذ - رفابرشبرهيبرهر ارفلا

 سما كن وكت واسلا ناو روءُّدَمرعوأاروعدمباهذلا فدا ذ اوه ليقو 0

 اخرا ىلا اذى ابر ع لاغ 1 2 بو ودغبامدريغو
 وج ا

 اذاانالف الفن رش 7 ضرالا فدع اذالح رلان رهأو ت مرهمانل الفواعز 3 0 كان
 م 06

 ير مهو مص اع

 ةزرحووا لاق باغئأض رالف هند َنمَبَرعلاَعبو بمال يا

 هدم 22ت 5و

 50 دولا يراهىف تدشن همر و انئْمُمض مولا ءازاك و
 و.

 ىمدالا صال فقع رأى أن الفد ب لالا اهيفدر رهو ض ,رالافنالفحاسو

 ( ىلا برعلاناسأ - م)

 للا ىرايثالا نبال افو هلوق

 طظتمأ اوس دهتل ص :رابعمده

 نمو هلوسق اهلمق فاؤملا
 بذهملا لاجرلا ”ىأ مهلاممأ
 لاما. موب نم الممب رضد

 بمع نممويفام ىللءهناوخا

 ةغبانلاتييدشنأو هءنومذد

 0 قيستللو
 خلا ىنديهلا ىذم هلوق

 هردصو سقل اىرهالتدبلا

 "رلمكستلا فك
 «امهلكهس اج نمهعاراذا
 هناكه ينج ىفهفدى ملا ىدم

 تالا اذ نم يما ارل رح

 ةرم بنامسا اذ نمو يح

 'هلمهملالادلا'ىدمهل ا ىورو
 هحيفعورتك ما

 ؟هلمكتلا فلاق ةدرذهلاهلوق
 ها ةسمردهلا ف هع ىه

 مى

 ”رلمكت ها ايؤنىأ نحو هلوق



 تا ص هيي

« 

 (بده) ءابلافرح « ءاهلالصف 1

 7 © تاكا هد 95 «

 ىرهزالاىور ايطانا ما ميدةئانلا نات دهلاَقن باللس ع نهبرض مزح بدهلاو

 بدؤذ لوقو تيكسلانبان ءكلذ
 86 هس 2 2و ع 9

 حوأمبادخآلا طمس 5 هر وع 0 لا ا!ضرع ف ناسي

 وافراد غنا 1 :رعأالو لاف فاق الا بادحألا هيف لبق هدسْن الاف

 مت جس مل تح

 ل بدها طاسألا هيناوج ىلع ةمرلاود لاف هرعت نمهذحأ ذأ هيد بدهلا ب دهدقو

 مه مس ةس ]7 مو

 نمكهتاموهو باعتلاببمي ابالي ناك اذاكر روتأرملاىدتبدسهلاو ا

 مد سوه

 ىذااّثسل و عمدلا تعتفال وللا قد دولاة فص فتدمهل | معسل ولاق ضرالاىلا هلؤاسأ

 هم 5

 هوقومو بالا تنين مسي عبي هيخعال عون فمكل اهيا

3 > »#4 0 

 ظ قحسالا قولا لا لاج رلاَمبدملاوبدمولاو هبديه ضرالاّق وق مسمن أد 5
 َ سس هوه و. 3

 رخنبسوالدشنأو ليقثلا مدقلا مم اوقالا ع لان دسهلاى ره زالا فيعضلا ب د..هل !ليقو

 ليقَتلاىَعلامابعلا ىلعادهاش
 - ص

 مم مس 7 - و يوم مه 27

 اوالل_جتام بس ما او ال نمل

 . 9 مهسمع دك -6- 85 وس وسو < 5

 نمبذيذ:ب ادهأ هيلع ىذا ابدنهلا ل قو عش ارنكل اا لمن .قثلا ىفايللا لاج رلا نمبدسهلا لأق
 ا ما ا قيوو م8 دم بدو دس ال هور

 ةريخالاهبدهلاوةيدهلاو نر 00 و اضن نمله ”اكهريغوأ دا

 همسعوه- ١و و- وسو 2 0

 8 ارعشنمهدبهلا باو 08 -رممس|ةيدهو اهتمت نأالاةماهلا هبي رغأرب وط عاركنع
 هموم سدا  صمو وسو 5 0 و ا

 ادنهلا دير زو لاق و ل ويد وتراه و كس سارنبو رك سل هر باد له و هن
 . ةضدنر

 000 هع مد س ] جمد -

 ماقن امج يذلا بلم ةيقتاكُب ذل (بذه]) رصقشو د علادإ ا

 ءءء و

 وموال بيذشنلاوفاشثاّملا جذل بذل ةفينسو أ لاقو هدأ لبقو هداخأو

 2< و عى م 0 وهو و 5-5

 رهطمىابدهملحرو تونضلا نم يس طرا صيدملاو هعضوم قروكحصم

 ل 2 هد بيض 7 ل 59 توم و و

 تيطيوهنرا لص ته ذت ىدح - و م +” نم لطنملا ةيقنتاب بتد هذهتلا لأ و قالخآلا

 ِس أ وقه:مودلك ال

 دوم هاظ»سو ا وم
 لطي بد ب ىرس عطب د اه تاسست

 تيمكلا لاق صوت وءاغصى أب دههندومقاملاقي و

 3و ها م . به ب هو 3ءو.

 ابندلس ءاذقوفامعرير ١ ل ودتدهل ارهو1سا كلدعم

 بذدوو
0 



 ل اللا ا را 1 و اذ ذه ناسا راو 1 دي واب الا

 (بته)
 ل 47

 دشاو عدلا بديع كلدكوثللا ا

 تدهىذ نيدسلا ىلع #3 تازازحىذ عادت

 0 دل 2 ل الا 5و رباه معس

 ايديها ذي تيطعأ مأ كاذأ «ايثعك ادم تيطعأن ا تيرأ ْ هلوقو

 46 كور

 ثمألا هرييزلاط بده دو ريثكلاوق لاقفاديعرمسفامغا ايديك با ثرسُميإ هديل

 و 2 «-يو

 #4 آد ةأد- لول بناس 2و ةحدناو بد هأورتتزلاطاذاهوحتوذ للاعب

 ْلَقَو اتاني ةيصانلا 0 ؛وُطَبذَه رف وو ليدل كورلا

 اق - هد

 ةب الهدب ها هلقر والا هوو ى ايزل ندهلاوناتهلاو انى فاذم يدع

 لأف روسلاوؤرسسلاوئاقر الاول اوي ع نكيامرشل وبكل عبو

 دس ع اراط
 كد 00 تركي !ىرهؤتلا 1 طالابو والارز ذك اقرت َدهو ات و ملام ىرهزالا

 ديلا تادهلاكلذكو ٠ ءافرظلاو ىظرالاو ورمسلاو ل5 لا قرر ضع رشلاق روت

 هسا اين فصيدابعل دي
 هه 5 69 ا 5# وم 9 و

 ْنَفْلانادهكافسلا لعنم * ركب زهاط شاك ىف
 .َ م

 فو ناقل نمر نادلو م راف 2 طاق_ىاب ب وصنمو هو درمان

 لكلا بادهو هقرو طسسي . لام لوألا كرد تادهلا اهباسانلتاجدمدووشيدس لك

 35 مه واو مرت
 فصحامملا لاق نط هرالا 8 هو | بوثلا ب بده ع مابا : ةفهتسس

 شخ وأن :

 13 يوم هممود ءٍء ةع ا و هم 2

 اقلذأف اقوة ندماسب #* اذ هنعتا دهلارعشو
: 

 بوثلادبدهلاقيو #3 كناردلا بْدهلانمأ بك انم 00 55
 م

 يق 034

 تاينلان سباولا فيتو 5 ' بتكون * 0000 4 1

 تاياووعا ع .َ س « ع

 نّدهال ا أو ه - ! لاب هه زا سدو ه و همم .وأ لاق كتيفراجتت

 هه هجم © بس ه س /

 ىأءادكتدأ هلترسفملاثي دحف ابن او نما ناصع ا اذايدهتبدس و ةوءايداهل | و

 مذ مس سمع 0 ل 0 هب مص

 ثددح> ىفو اهات يدمه ةرثلآ سلك ةعطق ذأ: ”يدلاندهو ةيحرع مقيلدبعم

 بده لح برأ بديا اهثطقي .دابنمىأا ميد ىعم 2 وهف هر ا نمانسو باخ 4 و م دليم هرءوعوم 5

 مم 0 8

 المح اذه هيدهيةقانلا بكسو أونلان علاوىرهزآلال اق ى ازالاواّسَعلا



 (بده) ٠ ءابلافرع ه ءاهلازسن 1
 باعثهدشنأ هلوقو باههلا

 عقواذكم لا اهتز 0 "ب بكلايكلاند خب لاير هن هلاك
 مادو مم مدرع 5 م وءاودع

 ببهعورحزاذابههو مهضوم فزوك موهوب !نمعابق ىه عيب اولا باعئرداو ف

 .لطخ الا لاق يملا كاذكو ب اصلا يمنا بارع الانا هاذا ب معو محذاذا
 وروس هس

 بيه نيءارذلا قوس يللا نم 0 ىوعاذا ىلا ىدْناجأ ىلع

 عجباونيعلارمُش 0 ديبالا 0 (بده) تائذلا نمّشفكتاهدارأ

 ٠ وه# م و 2 و  1ع٠
 وبدلا - و ممالك ق لعق 00 الود ه وييسلاو ثده ويده ١ بادهأ ب دهل

 و بور وم » م

 نيع/اراغم قلب ءوط ترهأ لح روشثنللا ةلالطسل كيلوا بولا كاليلا و ١ اهربنك تبان

 وه د5

 كاما طاغوهو نافج "الا فورح ىلع تيان لا نيعلاراش أبدارأ هن اكىرهزالال اف

 قو نيعلاراغ#ث ًاريثكلا بدال جامعا ع فْنْْخاَذ رن مبذهلات ثمنيعلا

 نافحآلا رع لد ١ وط ىأر اسال بدهذي اورفو رابع أناك -وعبلع ا لسدتغم

 ةثمدع ذه 5 3 مه

 ندا لذكو يعم مو ايدهنيعلا ثيدهو تيه ىلعلال هوطدايز ثيدحيفو
 ين 22 رز قيد 6 9 مه و 0 5 همر سه 199 هم

 ةيدهدللا طحالاّض 100 مامثد دا ىف و شير رلا عيار بلو ءابده هيج ءوءانده

 © ه -

 نيتنغللا فدح اولاك د حاولاو هل بوثلا بْذهو بولا ذه نو دال دف هأناطخ نم

 9 ه١ 9وءهوه-

 هّتبدهو نيابي اهباده لارين ”ي يدش او ةيديهب لادا كلَذك هيدمهو

 مس رو 5 2

 تدارأ بولا بذل ثم هعمامناَةافرفأ ما ثي دج فو هترطلا ءامجبوثلا فرطءبادهو

 ةغللادلا مضو لهنا ةبذاهلاوىرعوملا ًايسثاهنءيف-غيال بودل فرط ثمورعنأومعانم

 وهلبقو هيد باصصسل !ثدهلدقو فَلا بدل موفي وقد ىذلاباصسلا ب ددهلاو
 0 9ص ىو مي وو كم 535 توم ضع

 َبدهتِمباََسلاٌبَيَْح ىرهوملا هلصنم طومخهب اك بصس ا ا هارنأ

 تدوم 7# 9

 / ضّربالا د ببحلاو 0 : اك (قدولا نار ا ذاه م

 وسودل# مر 5وو”و- ه2 وامو -

 جا ارلان مافن مهعف د.داكت 03 هيدره ضرالا قل وكف جب قاد

 2 ب 2“ ودع هَ موو

 راما ونكت اسفه رحب سوال ىوريو صررالا نيد بعل ىورب تدبلاىرينيالاق

 لككمي: "را ني ا و اهنمان دىأضرالا لع مسأدق يللا

 و 7



 وو # موس - تدر مث وس وو«

 داعسل ادنغد روصةيمهأ الدق و دافسلابت وحاهببع واسم ةوانامع و ايهبهب سدنل اسك دو

 هادي دكا قو دال دار باليه ضو نيل بودي

 نم 0-0 المر عاأ 00 | لوسراندناف تناك هنلل عقود ” دالة عافرتأ مال لاق

 قو هتعقو ىأف سلا م ردح ا وهلو ةنمةعقولا مهلا تدارأ 1لقو ا 2 2 م

 ردهم ادم سلو د م 8 د هوس و سه

 تهبّمفوزتملهنوعدهتءمهو بدهم با .هموشو دافسللناهىأ 6 اسعد ديار

 ا - دع

 لاَقو ةقردلا هلاو توثلان مةعطقلاةسهلاو لالا هيدارب ةبهلاَن سه عرعر

 ل : رونأ لاق بعل نمسح

 عصب بكار ل لازاق * اقاوم

 228 كَ هده 27

 عقدد دورك م لئاصْنْسمَيفو 4 بره رو نه هن اح ىلع
0 0007 

 ءاهلاو رهظلا نزع الضمان لصف للاو بك ارق ضو هلبشل قادس فص

 هتلضودح اوه :ىذلاك ١ 5000 و 5-2-8 ءاهلاو دسالا ىلء دوعت هنا

 ظء م« سو 91629 هد
 نست اعطقتم ناك اذااممفز زمهال, ب ابحت اعبي قصالأا ٌكائاصااو ودعي عضنو

 1 ا «هموى 5 ا ع 1م

 دشن الار ءالا نم أ نع فرسه بهو سم دقو رك نابه اويهبوبو ليبوثلا ْ

 بوشالادب اديه اءامنمّسهشأ ١ بيلا هصيقفنأك

 مهمه ع

 ارسلا تهنهو ا ارسلان اهسهلاءديسنا ايلا ءامن[ نس ايت علط ملا بهو

 :حارلا لاك : رمسلا خجلا باو بسلا بايلوت تدنن
 هل نث اس ود همم

 لما قاتعلاتاسبهلام لوجوهات

 ركل و مو هوك : 9 سوم ده

 ريانا ا ةمههلا مسالاو

 دددماهل نراك 95 يسمع ىلع سم اطرقل ناس
 م

 95 م وذ 7 دس 0 - 00 مو و

 نواب نكي بعل يدب مهجن ثيل افو مد لا اقلادارأ

 لاقاهبعارلءقو ملا شن ىيملاو َقرفرتاذابارسلاب مهو عيرسلابهَهلا
 و و ةد - 24 موو 6 م 6 وص

 بْؤدملِيللاداوس فروأتسم 3 ْن عمان ى مهد اك

 و 0 2 5 هدر 9-0 م

 0 و ىوهة نهم ع و ةمللا نط ااضبأ رهو احلا نا ىلا

 اهوار الا ناسا نيذعلافو قا اردلا ناش املا ةاوتلاوت الا

 ت2 م 4

ْ 

 هد هدز :وعدهةههوةوق 59

 قلاقو حامعلا ةرابع

 هُم هوهياوصءلمكتلا
 'ادهلا بامهل ١ ولاع مهن وعد

 ها امهف باعهسك ىأ

 1 ةيععم



 هطضانءتدصنبأو ةلوق

 تملا سكي ةلمكتلا و
 كم هأ دحلااذكو

 مضلاب ىأ هيناذابههلوق

 0 راانا ملابس
 ىف هحرصوبيدسهتلاف
 يعم ها "لمكتلا

 (ببع) ءابلافرح « ءاهلالصف 20

 سرضملاق
- 

 1 #3 اصلا عس نع لاهنبامأتلاَقف

 لاو ٌتَحاهو تراث انمعوانومه 0 راَتيعسدسبا (ببه) ٌُ ,(ياملالسن)
 5 و - 5 1و و .

 هقلانه ا وبهلاوبو.هلاوهامنا فورعملا أى نعي ةغللا قىلاعلاب سالو اه تهديدا

 الفاتنه !نم لوقت ٌتدهلاوَب هلا كذكو ريشا كيتا ع ا دومهلاىرهوملا
 دوه مرور عت 2 و هم 22 هةهءمو 0

 نعت دشنآ هيشاأت 0 ويشوابش نهيهمول نم بهو انلتهننا نان متت ا ا

 سه و ة”© ساس هم - هدم | © امم هد

 ودك مانملاَفاؤ ؤرمدلا 5 * تةلك نهئاهايق تيك
 5 وهمه م 6 هم

 52 نئؤغرتللللب ال ثماعتأ باكرا تيهانفز عنا ثددح قو انآهتتمداوهبمنهمدأو

١ 

 يل مث ع« توم و

 ايهوههن هي فدسلا هو اذكركم قفط لوقناك اذكلدُشت الفسهو ظقمتسا اذأؤعانلا

 مهو توس و هل ه-- 5و

 ىرهوخلا ةهز 000 ىنانعللا نعمز ههرغأو ديز فأن عةرخالا زها

 هم تل قوع و - د# | وه- ساي م ءس وا 9
 0 فيسلاب هو ةبيرمطلااوءواَضموهنو 00-00 ل اثرزه

 لاق سس يرَصلا فءاضمىأ ةبهوذ فسو ا 1 اداب
 ةةه<- صم 2 و

 دملاَ رئادتبس ىدن عنيقلا الح 1 ىأس لال رمل دا
 ند تس ع 2

 5 5-5 ص 7 و 6

 هبهو «تهاف هزه اذا فيسلا تيهأو فيسلا ب هر >2 ةديدشةعقو تناك اذاةبهوذامناو

 هاد ودم 8. هل تى و را

 ىايسللا ىحو تاكام طاشنلا بابهلاو تءرسًءابهبمتاهريسىةقانلا تبهو هعطقىأ

 « و

 دسالاق منا 1 يعل

 اهماهتعب بولا عمحار# ان * اه اكمام لا قٌبايهاهلف

001 2-0 

 ارباح بحلق ذو مشاه وان ويهواش هكا ر ا

 لاق ةيقحك ًارهدلا نمد« كاذباننَغدب زولأ اة انا و مدقؤم

 رهدلا تسلا اعلامي ىرعوملا رهدلا ةبه نمو أس وبل قود ىذلا كامو ىرهزالا

2 

 قمدانسا,ل ممم يرض ىورو ا ةعاسلا اضيأةسهلاو ةيسلاقاك ةبتحىأ

2 

 وبا اسيل نوب يلسو هيلع هلل صدق الوم باص أ م ا ا تدع

 هلوقرضتلا لاك طاشلا بابه و | هاا نوصتلا برغم لال بة نيتعك رلا ل دةيوتكملاىلا

 ”ت هد وه و

 لدَقلا حابعرسكلابةبهلاو م م اذابهوعبنا انايهحا ارعالانسالاقو نوعس ىأ كومه

 فضفو
 وي



 ا

 سس دع ب ل . دج سو ة2وج

 هين تاص اىأسسلب . هيأت ور هر عسايقد رد اا عجيبننال اود دوم

 * ”» و م هَ - ةدقد لن هودم هد

 ةقدصلا نم مهل ثيدجلايف و قونلا نمَةْبسلاباتلاو هيأ هيفرُ دقرب ادري ىادمه سس و

 ه2 0 ١٠"

 باذلا قل الاه ي ةرقلا دعت افك داعب قالو نأ ثيدس كاقو بانا ْ وبلا
 8 0 مو -و 33 8و

 ىبيعقفلادب يصب روطنملاو بينلات نجم كذا لئلا فو بينلا عجل اوةيئاغلا

 ميمو و 5< مايل

 واهس داكن ا #3 لفدالب سحاق رح

 0 م هم 7 7 هس

 تمو هيلا نونلااورسكيرصاهاودسأودسأ لذ لو هولا نمهييت

 همس و 00

 0كلدلفةفصلاكوهفاهباي لولطلت يمس لاقي بردنريغضتلاوربأ زيي باينأةثالثءاطعأر ع ثد د. _د

 س7 ىس م85

 لمس لان الو مره تراصأةقان اتي هنم ة”تاقيصلار غصت يال اهلا نالوملا هَ

 راك نان وماو اولانءى يفد :وأبا :رغصتف لوب نمبرسعلانموهي وسسلاك 4

 حارسبلا نبا نأ اظفلل اذه رهاظك رئي لاك هنم طلغاذه حارس نبا لافو تاواولا نم ءاهيلقا

 الادب وبنسم الك ة سقت ممنم طلغوهوهلوقاهناو كاذكس ع الا سبل ولاقهاكحاهفهب وس طلغ

 نيذلاب رمل نمىأمهنم طلغ اذهولاك هب ويسناف تميلاقفارببلا لكس 5
 ما - .٠ .٠ 47 . هن .

 نم مسدل هيوسس مالك موهو هلثاف نم طاع ىعع و ههشم اا كلذك هنولوش ا

 ورك ع -2 هم 6

 0 تدئم ىو تيدقورغالةثؤمرلبالانميباتلا فابعلالاذو حلمربلابامإلك

 م 56 م هوو قم <

 فالح ىلا اناا او اهيفمباين بشن ىأةورع اه 0 0 دنا تبن ندبز

 ليلو قركيوادشنأو مهيبكو قادس مهدس مولان ةّيعابرلا

 رص مس او م35 تو 2م صرة

 نما ةلاداهب امن نمْرغلاىفو 4 ىدقلايةنشب ىنيعى هللا جر

 و 5و <

 ني 1 الاس ااهتاداسبو اهموق باين اقفل كل و كال هلاهقا زك ًاهتاداسا مانا

 سدم ء صو < مساع مل همن و-85

 م -حأامهقتاتاصس كلوقك 00 ىدقلا,ةنش .قيعفقاقر 3 هلوقوف رامز

 هو

 اهتم! كرية دنكلا تلاقو كراس هعصت امتلأ

 مل يدم هم 2 و سبب ودهمو 79 س هوو ه مد

 8 را دش اين ١ اال 3 وع 1 ورب |رامههنأ تو

 دشنأو لابطم - انينالفر 2و 7 /نعتاك اذالابلا ع نم لج تالف لاق وأ
 م 20 9 م 9

 ايبا و «رالابجلا نجريزعلانم واع مدل سبل
 مساتسم 2ومص مايل |

 باني لعهارأو هدي_سنبالاق كسلا تازكودثمور ا تيرا



 (بس) هالافرخ « نوثلازكت ألو
 :ناديلل 1 - ه-_ قس < # و /

 امال كل دباها ف« نم .واهلدحا و ًالفدأوسلاى لان راقب امال وذلاتةهبسةماهلعج نئاهعش وَه

 عبرت رمد تقولو لاو سانلا ةيوسب كاذب نئاناهدح اوفابوتت مرت

 و © مس 1

 سنن مو ونلا,ت يشاهداو ليو 0 ريدا! لبو يل ىادوعتابمالهلان ا

 نانسألان مهرك ذمنأتلا © لجر مسايا ١ كانا رطلا تان 11 وتادولا نما]] فيلشدرك ذميانلا هلوق
 ها حابصملاو بذهتلا

 يعم

0 
 هلاهيشت عفرلا تناول ب وسسلاف أى هوةيعابرلا فل كاد جلا قيال امهدسنا

 تناك اذالاماناواول اوءاملا نعةملقنملا ف لالا نأ نعي ردانوه نع ل عا رس 0

 ةملقنههفاأ تناك مفسد وردا مسالا ىفاذَه نمءاجأمو ةصاخ لا هفالا قكلذو امال
 , يه 3 ف و 2 ا .ٍِ 5 ع

 عجبا عجمي ومس نعةريسحالا بسسانا وبو.وباساو ىنايعللا نع س ا عج ا و رع

 رس ساس مم وه< 78 وج

 دّدنأو بلع نع هرم 3 لاا سال نان جا اظيلَغس آل-رو تيا تام ئ

 اسد وهدد 0 9

 نايا لقتسمىلا د منيع ١ مغت تادقف

 0 و ىوؤو وو

 لاق ام

 ل 7 >> وص

 بلا بواب اهنم ضعت 214 تبقنت اا بوح هن 0

16 0 0 

 لعل دشنأو ريشا زا يتسيراعسأت و هيأت فنصاهتنيو

 نبا -ص

 عكوهوببأ 13 نعلطأو 5 كرانرشلاورشلاراذحر ذأ

 هسيقىمءاميوهواشيأ أةثوممظعو اهيانلاهطنيحكلذباه و.-ةنسملاهقانل 3 00 او

 نيالا تنال لوقو ىلع اذه وءاه يغيب سمن مالا ن 1 1 2 ا لولا

 ظ د زب ل ا .هباناكبوينأ : قولا 1 ل وبعكل اةربأةةوزمللو
 قئمشامالب مكمل ليلو :راذلاا اج ل لعأه دوس لاق و 9 بيلا ويبس

 | نيالاق هلوق لوق اذه.ادقأ و ا نان اهب أاهن اولاهو كل ذاوه كو اواهدس وةمخاهابقوءأب

 د عجاّسننأ وما ومد وحلا اذدى تلعفام لا عبالي آنا ىد_:ءىذاا هدم

 ظ لازم عضو ويم جب ضو ديص لوب نمبرعلانمنأ س ذوب نعوه كح بود:
 ولأنك هلك اخلو روي اعجب تناك ولامن نه ا بل ١ ىهول سر
 وو و<

 اهتفهنواولا ف نوه ركنأكب ب اذه نمءايلا 1 الومنالر ضني 2 قو دمصدومص ىف

 أذاسايقنبهذملالكؤدم وبلسللا هذا لأنو عجاست نأ لعل أدمن أ ولوش )نأ و اولا هذ و
 5 م 0 00 هم -.



0 7 9 - ٠ ١. 

 ني اة ع لع ل ا يي يي ا ا ا ب يو ا ع الاا ع

 5 ع9)و ىم 5 2 5 وه 20 |

 ينارس ءالانا ريم نبا دادرلا ورعوألاقو د_-اوبونلاوبرقلاو

 1 (بو)  ءابلافرح « كونلالصف

 هنو مول فأتى لاةيسانلا ريخلاو هيا ءاملا ىلع ىسمفءاملا ىلا 0 الاد طبت أ بونلاو ود
 ع ؟ةمه» 05د

 وهو م دعن سمح مشان 1 و مهدصقاذ اانا موقلا لج رلاَتاتنا أو ب او ىلعهّسن اهتينناو أبو د ول

 ثددحىو نوجرع-لاهباتنا نم ميرا ءاعدلا ثيدسحىفو بولا نملا ءتفاو هوما

 ىفلاومألا له“ ال اطال ابدا امتمو م-هلزانمن عجل نونا سانلان اك ة عجة الص
 5 88 و

 ىكذهلاًة ماس لوقهنمو مبوب مهني يلا فايضألا ىأةتطاولاو بانل

 2 هذ مى 00

 . اييقأالاةملادرتال « القليب دي رطبقأ
 9 < ى

 بَقآلاو شح راج فضي دوى اا الما قأاذا ويب هلاعتا اوهو انام ىورب و

 هان كاوق نم مسالا مضل وثلاو قارزالاوباملا عاما مالو نامل يماَضلا

 ةلودلاو ةصرفلاةبوتلاو هن ولاَسْألمأت ىو اانا لقي و هباصأىأدان اوعأ

 انيوانيو يذهتلا مسقلاةاصخس ىف 5 لا نيمرمااقب اننا وقاتل ردان بو عمو

 نو تءاج لوقت بوذلاٌةدحاو* ودب وتلا ىرهوملا ةيوَدعي بو انقاذ هيوانتتصآلاوبطخلا

 باتس ا يشا لا ثلا ناز و هريغو 0 وئلانو ,واذتي مهو كنبادنو

 تانوللسقأ بنموهف ةبانإميلاَبانأ وىلاعت هللا ىلا نالف بانو هبقاعدي ىوانو هنعان 6

 كيلا او الا ثيدح فو 7 00 ربان لقد ةماطلالا

 ' هرم

 هيلا اور را مكردا وين او ليوزعاواو هيأ ن نمئث 0

 107 2 وسو 0 _

 هلؤهنا ليقف مالسالان ءاوعسرف كا ذعو نيد اونتفموقةف تزن لبقو اء متراو

 ا

 ب ذو اومهلرت ردع | واسأ اواوانا نا ممم ” ألح و زعل لا ع أفم السالا٠ 6 ا

 اوعواطاعلنمبلا مجرد لكلا يوُنلاو هون دحاولا نادوّسلا نم جاضبأ ب ,وتلاو

 9 ماو

 تقول سانا يو ىتلاَدبوُتلاَن م ء يحال لاق ايلا ورا مال نفوورافو

 ب ٠ ودوألاكو فورعم
 2 ١

 س78 0 هم ع

 لساوعب وتب فاهملاح و اهعسلح ريل للا همعسل اذا

 و 9<,

 ىلا بولتم قرات ستسو الاب دا كلا ىلا برش ؟اهمالار ونت يمستد ببعونأ لاق



52000000000 

 اذك ب مسلاتانس نود هلوق

 ىذااوح راشلاهعسو لصالاب

 تانب ساسالاو ني ذهتلا ىف
 هلءلذ ىنعملا مصص لكو ضيبلا

 عم هما امهباكو 3

 مساو ةراغلا بهنلاوهلوق
 نابهنلاو اضيأ عضوم
 ةهماهتب نال بح هائثم

 اك عضومريم اك بيهنلاو

 هسعم نأ "لمكتلاف

 ن ىمدشنأ اذكسقن هلوق
 هدشنأو مكحلاك ب ق
 بشق انه ىرهوملا

 ةحسن ناسللا شماجيو

 وهو هلو ةثلثملاب ىآ سقت

 امهالكو نونلاببيقثلا عم
 ها حلادارأهلوق تبا

 ميحد

 بولا فارعالا نياهلوق

 لصالاب اذكه ملابزقلا

 سلو بيدهتلاةرابع ىهو
 هنمىشدداملاهده نمانعم

 هس.فنأ ارهظي هنأف هرظنأف

 الو هريسغوأ ر عش نماطقس
 ها هتنانالا ةوقالو لوح
 مىيتنتم

0# 

مو #3 ابهمددصته هانت اوما واربع فصيح امعلا لاق 1
 بهتنأو ىسنبةب وعسر بن

 _ الافرع « نونلا لسن
 دسمو م98 < ه©هس7 و ال ءو هه د

 رات طوتلاوةياغلاب مآ ناداو ا سرا لاقي و هلع ىلوتسا طوشلاسرفلا

 تونلارداونلافو ةماعتا وويل ني ىراتلا فىعي 03 بوش بسلا تانيَتوُد فَلا 231

 ل 9 <

 ْش من لرش 9رهالاةاب جه :ليبقوبأبوسوةراغلا باو رطك رانمٌبْرَض

 << ملة

 ْ راونلا نيم لا نيب ا ضنوهناجاح و4 ”اوتلافصنن يفتهم ثيدح ف و رهدلا ب 20

 ةياوشسملا اا ثداوخاو تاهل نمير ىكاسنالاٌبوُدبام وكس 7

 0 00 هادف بولا ب اولا ىعوةلزانلا ةسانلاو هلا

 :ر كف نلعف نموه دنعّتءاجامناامن“ اك 0 ىلع

 وقل كلذك وهن اللا نللافو رجفعسض لد_دذعدك ويادق وانة مضل ميت

 5 م

 هتك ءالذكو كلةوقال ى أكاد ونالّتصص لاقي و هعضومقروك ةمامهنملكوتب و

 1 و ا ل مادو 51

 ثودوهو نيو خص عب ران ,اصأوبينمدوكار رطل لاقيرمضنلا هبال ى أبر

 مسا 4 و 1 3 00

 ب انامواب وو بوس نالف نع تانوهعمتتةر طق ًادعبان هلثاك نااذهَر طا ماودوملا

 مو

 لقو دوذور "ان_:مرئانعمسا بون اوما قمماعاذا هبات مآل اذهىفىتهّبانو

 بيور سافلا٠ نمةعاسجباوُنلاوعمجوه

 بونلاءاطوت ان نمءاجو + ٌبوُدلا لم اوءاشرلا عطنا

 عجب نوكي نو اهلابالاءدحاو قراغبال ىذلا عما : هو ل انوك نآزو<# هدمس نا لاق

 ومص دعس

 توعاطتن ونولزاتنا ونون مساق موقلللاقيليمثتب مدقتام ىلءرفزور اركب ئان

 مولا ناك لاقي وعيش ىح مولد عتصي ماعطلا يا يرن ذه دعو هر ا

 وإ اعل هع

 ابوه وأ مهمدحاو لكىلعي وانتلاو ةيوتلا كاذكو انتر هدنءانلك أو انمل  :تالذ ىلع

 ديبللاق درؤلا ف دلصأو هيلو موسم نمناك امّجْؤنلاو ٌبولدبولا عجبوموبماعطكأ

 رقيب 2 اهبتْفاكر ةعح ىىدحإ

 برقلا ناب ولا لقو ة ةثالثوأن عمر لع ناك املدقو مانأةث الث ىلع ناك امل_.ةو

 بي ؤذوأ لاق دعملا ف الخ
 و كل ه٠. وو. 9 وه ع 1

 تبعت ىنومح اتم »* تين هرك داتقرأ
7 

 لاو اهلا اهيا هيي رمل وَلا فارعألانا بقتل صقل ننةنامرلاى هةولادارأ

 د 9

 برقلاو



 د م سل نا 1# 9 1 تاس د قالا

 ل ا لا هيي ارا وف ل اخ يدعم مق جفال قعاظ د
 700 1000000 0 8 7 ا 1 0 هال 30 جال

 كال (بمجت) ءابلافرح « نونلالصف
 5 مع ال اح 0 و و 8 و5 وم 2 ,8ه ي 9

 مودقث د دح ىفو م #ةلانطانفقشحانذلاو 00 قم ىلارعالا
 عوام جو ماع هع و2

 ىأ ةرخاهتمكن دقو هيف .مدق ىلءان الئراسودمل دولا نيالا مسج و 5 اخ ”كعنيفعضت سما

 هناثد دل !ىفو ثداوانمتاسنالابيسياموهو كَل متو هتباضأوا ناب تلا

 دبوص # عه ه ع.و

 را و ا الجدد 0 هعبسم ات تنك
0 

 1و 0

 0 نب سابعلار عش ىو

 معو ” سو 06 00 هما سوم

 ١ را اخ نسحب نب اهنألاو 0 1

 سانلاب تو قهعملك هويهانو ودوتوموب جات املس رم لاقي هيي

 بهيك بلك عدتاللاقب ناننالا وفرح اذ باكل كلذكو مهمالكب» وا تاذانالف

 8 قاسللا لاهو تبن اوباهت ال النا لكس ياو اوي اود نانا

 اهيل شارب اب دقو بابهتنألا مس انياب امتي

 نوع وبر ؤفلل تاكو ةلامدمق لاش سادكالك ل اود ةراغلاس هلا نصوم م 5 :راصاأ
 72ج

 س9 7 نإ

 ىيهلا يم ناسا اهح ا اهوح رياك أ 1 واولكاو ةفهازسعم

 1 رو دحاو نمرثك أ | بنما ينأدحآل ل حتال ىأ فيفكتلاب ىورو

 ىو -و5و .و تاس كو دما

 ولاقت نونا مكلاملاقفدذ يل لالا ىئش را هنأ ثيدحلا فو رزفلا ىزعم عمت

 ىنهعىبنلاريثالا الا ويت ركاسعلا منتي الاف قنا نءّتمدقسدلوأ

 ركل أ ثيدحىفو راو راكب يم مسا نوكيدقدلات ةيطعال ل لاو ل ةلاكب ملا
 را

 5 وه هع هم 7 5

 نافى ىنوفي الع مانأ نأ لبقرتولا ني نان شل لاو لا م و ىمتزرحأ ه نع هللا ىذر

 اا طل

 نبسامعلار ء«شقو ردم انة متت وهلا ىععانهدتهئلاولاق ةال_صلابت تافال'ثهتنا ٍ

 ءل#ه< - يمول ةهمو 8 هاو خو

 عقال رام دج“ علاج موو لع سادي
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 ةيهانملاو ابنك ادم مارشال الات رهانتو هدنر ما

 هبحاص امهنمد اول تما ناسرقلابانتو ط رف هاني سرفر ارضا ىف ئارابملا

 م اب 0 توم وس

 بفك وهنأ وأ دال ح رطل عت مسرفو 5 فوري ل طش ميرجأب و نكالابلالا

 هلثمؤللا سائلا منو هلوق

 ىاك انالف سانلا هان

 ةنكلا

 بك هأ ودعلاى قاف



 نرقلاىفرق تمكن ىناهلوق

 نرقن ةريغص ةبعج كد رضلاد
 موسلا لياغلاو ةريبكلا ىلا
 ىنا ئءملاولاضنلا رت افلا
 اهتبلقو ءا ار الاؤترظن

 اهنمئاصلاىأ رلاترتخاف

 نجرلاديعمك<اضرلاوهو
 ها ةناهنلا شماهب اذك
00 

 دع

 (بكت) ءابلافرح « نوتلالسف 5

 قو اهمناوجلبقو اهقرط لدقو اهلابج ضرالا بكانمو راح الواطتملا ةقصنم ءوهولاق

 اهلابج فدانعم اجلا لاقو اهاوجفف دب ريسارغلا لاق اههكانمفاومافزب زعلالزنتلا

 ىذلاوه هلوةنال اهلابج ف لاه نمريسفتلعأهتلاوريسغتلاهَبْمأ وىرهزالا لاك 1هقرطىلبقو
 ف علب ًاوهفاهلابجف والا وكتكمأفايف لوألا مك له سمان عم الواد صرالامكل لح

 ممداوقلااهلوأ ةشيدنو رالف قر !اعضوملا ضرالان مبكنلاو ليلذتلا

 نأرغادحاو شرلان مبكأ "انلل فرع ًالوديسب الا ىلا رمال مفأو كنا ممبك انللا
 صاع <

 هموق ىلع بكن مد اوقل ادعن عدا رار اطل حان بكا ناو هريسع انكمد روك نأهسامق

 قرعمكلافو هيلعنود-»ب ةعب مهلا بكن مناك اذاىفايعللانءةريسخالا 0

 ىلع ءنرعلا أر موقلا بتمثيل لاو ف :رعلاثوعليقو 0-3 ركل ابككاولاقم يلع

 م دع ص

 .فرعلاط- تونيك يلا يد فو هلق اك هر ا ءاذكوادك

 ءافرعلا سأربكذلالبقو بكم 007 ءأق :رعلا نودموق بك انكايثالا نب الا بكانلاو

 مس وص و 78 مم ا مح ع

 دال نوكيالودياأمقار ااا دو ةباقثلاوتفا اردلاك ٌةباكشلاو

 نماهيفامي را اذللسقو 0 ُ 0 710
 0 ا 50 00

 7 20 6 م -- م

 ادام نسا ةكساو قديم و ا سلا
 ناه 23 8و و دم

 2 ردن نسق لاق ةبكنلاكُسكدلاو اهنممتايذوهنهنايكت ىدحاورهدلا

 يس هم نه .ةسصر ”دو 000 سو مد < 6 -

 نكت ىلءابكت ندر نيوذفد اذا دع هلق 0 2 د دوأه نموت

 وومص < م يهس.- يبث ند و

 لع ردك 0 سل اا ا و بن نه دعج 3و

 ّ وة 7 ا

 هوه نال 5 نو ةريسشك ب 1 و تانك :و ةركسض) هتباصورهداا ثداوح

 سل 95- © راع د

 تداعب انمسشموأ ارفاسوأ ارق نكس نإ نككلاز امل اا راما ةتكنو

 د.للاف يكب بوكنم

 هماشم ان و

 ”لظألا ىنادرعم بكس د ترمه انورلا مو
 هم © 9

 ه9 قغمو م ص ص ص 0

 وهف هرغظو هل رع بكنو ديب تييدتنأو فااورفادملاةر اديك ا ىرهوملا

 22 11 8 و-

 اراد دس الاف جانقالوةنكن مال اذه نود نم دل لاقي و هباصب يكن و بوكنذم

 ىلارعألا

 دو



 بيز ”دطس تس ةامقلا

 هني م ا 2 _ 0
 يا ديف >> نس يال اج ا ا سف

 1 1 4 ده ال هع ال 3 20 117 7 ا ا
 . 10 2 10010 0ك 1 7 تو 0 : 20118

 ١ ب 4 : 0و - ياي 1

 5 هما ءايلا فرح ه« نونلالصف
 تك

0 

 9 رالاعا را ندب درو ارش 0 8 لاقت كياهارقالو سم اهيذ

 نيللافاههشتى هو لام نيب واه ىلا اسلاك لاهل بيساو

 ىيلاىهو لامّتلاىلابسنتىتابكلاو ارم رخال وخ هلق ردو مارعانايح هلو

 نرعلا د نءاهنمةدحاو لك د هم يماشلا راما ذهل لاق :هدوبلافاهوشنتو ةوروندلا نب واه

 7-5 5 هو

 مو لمت «بيعشن مي 2 واهني ىتلا ىهرودلا ىلا بسنت ىتلاءابكشلاو ةيماش

 ل ا ا ملا نه نونا لا ىلا ايكشلاو اهجاعو ا تد ثىفرودلا همم

 قس معو موده 9 4

 لالاز هر لاو ابك ىنعبكنأ اريسنعتو + ءاتشلاىفا تمل ىفو اّمقرىفاهبحابرلاهبسش

 هم ودمت ل - ه- وق- و همه

 دضعلاماظع عد لك ابكشمو د نكي ينامون طك د 1 ا
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 عم < هريغوناسنالانمّيكنلاهديسنيا ؛ : يشكو رئاطلاوناسنالا نمقتاعلالوفتكلاو

 |اردصمللا لعس ءاوضعلل مسا اوهدن 5 ىاسللا كلذ 0 31 ١ ذمدشلاو فكلاسأر

 عشا لعرملا لاق بكم لان هلع يق ميكن يب كش لن الدل١

 لعجيف قري ىذلا دحاولا نموهىنامعلل الاف بك انكاديدش لح رو علطمبا ىنع ار دان هنال

 ميظعتلا كلذ فاوب هذاووكتنأهب وييسلوق سايت اريسثك اذ_هلعفتبرعلاو لأق اعبج
 وم م صو و ه5 ىرك

 قو هيكتمىدشااذابك بكي نالفبكن و ايكسمهنمةقئاطلك اداب ربا

 و ”و<

 نأدار أل مقو ةداصلاىةنيكسلاودارقالسلاف بكن كنب مرابخر ع نبا ثددح

 هناك لج راب :او كلذ نممنكع لي ناكملاو ةيدضل فصلا فخ ديلا ىب نم ىلع عنتمإال ْ
 مع هت صرص تق سلا < و<- ىف مص رة

 |[ نر 5 ىلع سك 3 ”ىلصاءبطخ اذاناك ثيدا اف و هبكنم ىلعاهاقلا هك ودسوتو
 ودع س - و 4

 0 هيكنمىفاوةلعاذا اهكشناو رت 0 هزصأو اهملع“ اتا ىأ ظ

 2 6-0 ود ه <

 7-5 مالي نكاد هديسنا ف ارسبم ىلع ةم علت اهمك انمى له .الاذخايءادفاكتلاو

 هس 7 سو<

 لاق نك وهوا نكس ريالا رولا د بكشف وا

 01 اي اي

 لاقو فتكل !ىفالاس رك !انوكمالس تفعل لاخي :رهومللا ه ب ركنا 4

 و م ع و هوه < 1 مة سم مى هده

 بكن آس ارلا ل ئامىزب امد اذا 5 اودقاف:ىل 2 ىنودع الهف
 مس ساد

 بد دس ممم جسم : دوبي جرم تح بتج هعجج وج جنح بيع ا: دووم وجو يجسسو بدعي وجبجمو بدع سس سمج بجسم وبس جوجو هج تسطا اتسم حس مت“ 0



 ىتلاتضسنلا فئذلا لا
 بكن بيذهتلا نماثيديأ
 بكس هبوص نعل يلدلا
 سعت ها انهامرخ [ىلا

 ظ بكي حوف « نوثلالدف ول

 و ت2 4 هم

 اويكشتف داما نعذ 1 ملك امامهيذ تالي! امه

 بكت لوقت برعلا تعمسو ىرهزال الا ةدئازامو اودعابتو اول دعا ىن ءعمهسفنال نعيدادع

 ساق يسد 79 "وس

 قو هيخبك د واببكتت باوسلا نعّبكَنو هننعلدعاذا بوكت بكسي باو هلا 3 تل

 انءنالف سكنت و انعم ىأدب مَن انعْبكن 5 وميهللا هنأهبفعهللا ىذررع ثيدح
 مساق ل مّ هم

 هبكذو داصع ادنكلتو هلزتعاو هلع لدغ يأ انك اوبك ىر هولا انعلامىأا. 1

 8- سس دك ووص د1 نزلا حا < نك 00 ا

 ف ءيثلاف للا كير تلا ىكنلاو دصقربغ ىلع بوكس قيرطو لدعهبركتنو قد رطلا

 ماهو قتلا رعاك ناوهنءلئامكأأ 1 ا 2 0

 0 ردو و 1-2 هوو 5 9 هر

 0101 لح موس نأ نب 1 د ع ع وءامنللا
 هةصضص 7066 -

 نيللاتاوذوتلوك“ الاديرتماعطلا نع اويكنةاك زلا ثيدح فو هبكو هلامأ ذا ابيك هتبكدو

 قو 7 وكي هيفلاةيناهله“ الاه 7 قاهوذخ نالوا غعاو ضر ىأامس هوغو

 منك ىأى هجو نع بكت تحتل لافرخ ا مب ردلا تاذد نيا عرابع
2 

 ه امد ا مه سو وره م

 ني رنبب تعقوو تف ور درالاعابرلا نمل ربزك قالو دل ءامكنلاو نع ضرعأو

 2ءءو 5 هم 5 72 و و ه2 6 تام م 2:9 د خم

 000 ءاكنلا دبزونألاقو ار و لان و

 2 ند كلعت ىو ايصلاو بوث انى لها رجلا ٍلاَعتلاوبَصلانبَلا ىشاهوف

 ئىش ولقب سامح اوأم فابؤمب ويا ا فب رآحابرلان م َبكَنلاَت آى لار ءالا

 رتل شمام لاعلاوبسْيَ | رم رآلا مست ىرهوملا لاك ني<يرلا نيبءى د ىتلا

 ممنالاهربكست نودي :ريهواهورفساحلا وباسل اااشأ 87 ةوّدساصلا ىهستواهد:ءريخالواهيف

 ىهوءاسر را ىعستو ليلقرطء ا عيفناك ارو رولا لت ايَدو دايو

 َِب رالي هوفيهلا ىعستو فايهمةراسروندلاوب وبكم ي

 رولدو 0و دقو حا رلن رولا نيسباو ب هنيسب حو وأن
 وه 0
 نس ررودلاوووقلاحايرلا ٍباهم نع بكت ىتاةيكانلاخ رلا* ايكتلاوىر هولا ءا مكن بكن

 و م »و

 ءايكستلا جب رت ةساكْنبا لاق و تقولكب جب ونلباو قايم هوهنقالانوكنال اطيقلا حاب ِر

 طقم ىلا بطلا نيبام لعوب ماشلا بك اوكا علطموهو بلطقلا ىلا عارذلا علم نيبام

 عاردلا



 ١ ؟ ا م5 6 21 كيا 200 0030 11 000 0 لد .”

 6 نك _.لافرع م نوئازسن
 و

 وهمس و

 يعم رو معي رع ا فهد مانت 13 0 م رع

 < 0 هك -

 درا قطاف بياومتارا لاا 6 "ردع مهما يزعلا ليزتلا فو فر مال

 ةو9ووم يدع م 3 5وس

 ناكأم و بيع وهف ب5 ب هكر 0: وقلا امر رلاسة: لاق ول ل و

 جابت مضلابَب تلق سقي ملهنأتدرأاذاءار هلالاه تقدقلو سقت لج رلا

 تماصا |نةدابعشم د ىو ةبالولاوةمالولا لدم ردصملا تفلابو مسالارسسكلاةب اتذلا هيوبدسلاف

 هت
 زهس< 5 م

 بك مهرابخأ فرعي ,ىذلا مولع مدل موقلا لا شيرخلاطوحو بيت يول

0 

 عاجلا نمدحاو لك بق لا ليل لعد قط سو هيلع هلا لص تلا نكد و شتي أمهلاوحأ نع

 ل اوفاكو معنا رمش هوفر و مالسالا مهلعاوذُحأل هتعاسبوهمو ”يلعا شاه هوعيابنيدلا

 مهلوقو ريك الا سئرلا يقتل ليقو منع تماصلانيةدابناكورامنالان م مهلك رشع

0 

 بيعت يقتلل لقانا و ةقيلطلا ليبى بقتل َس سوهو الخ ىأ هلي+ببقانسنالفف

 بايلا 007 مهرومأ َةفر لا نيرطلاوهو مين فرعب وموهقلا عأ“ يخيل

 0 :7ىّقَتلا ىف تقلب ىأ طئاسللا تسلا كلد نمو وحدو قمح ىذلايثتلا هأد#صأ لك ٠
 سو و م هوم و مو نجح ساعد 8 سس سوس ٍة ىو موو

 هيا 0 الار ه> ىف َن ًأوهو بيق: بلكل اق و

 ْنَظ ابان ١ حراك الكل ا ع 0 رطل د العاب درعلان ٠١ مع الّضلا كل ذلعف,امغاو

 2 جا نص 8و

 جم تقلذانالختْيقا و رامز نان ىف نام رقذاهباشنينيثالا قرأ فلاي

 1 - و 7 - 2,

 ال وداعبم راع ىلع يقلى أد نا نالفمسف ىبقانققدر َُط ىلءعت در ىح ا اومياا باق هينضإو

 اا د

 5 ولدقو كلذ ل قدي رعش نأري-غ نمهيلعدرواذا اطاقتلالئمألاةاادرو وو م

 2 9 ىو هع هو - سد ل ا

 « بق نمو د لاس نملاجمن هو د كسلا كل لاق ما نلطريغنم

 ا 0 اك بكنو يك 2207 ءو'وثلانعّسكت (عبك)

 م صرع نس 6ك <

 لاق لدعم كنتو

 عاصورتم لك بكنت قكالاسقْلمَ :؟ اماذا

 اهارأ لاهي اهارتيك باس مموهتب لخاد فذاك دقو ب بارعالا نمل رلاقو
 ” جرف همك عا هه 6م تدع وى ماك <

- 
 ىسافلادشنأو تل دعت ا درمتو تبك_:دق



 رك ذ خلا ءارقلا هأرقهلوق
 مف! اوشن تآ ارقثالث
 ةفدكو ةددئم فاقلا

 قوةددشماه ةريسسكم و

 ةءارق ىهو ةعدار لمكتلا
 اومقنَف ناىلسن لئاقم
 ىأ ةففخ فاقاارسكب
 ىتحباشتن الاف اوراس

 هبتك ها هيفصولا مهمْرل
 يدعم

 (بشن)  ءايلافرح 4 نوثلالصف ل

 © سهو ص 0

 نكملو ثيدسلاةجواذع سل دميعو لاق نرمت ع ىانبقتا ا اسنلانأدارأثدحم

 ش ناكامنا ُتَدحنَرباَتاَ ان ءادياَنأءانعمو نيعلارجن 2دهنمود بىذلا اوهبرعلاذنعّباقتنلا

 هنم هود الب اقنلاو: هر وح سماك ا او نئيعل 2 اودست تناحجو نيعلاداشحال بات ١
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 ةماعلا لاند 1 اماسنل !سايلأ ا عقد» ةرلاَود ودص وصولا م هدنعهعماناكو ناثمعا الا

 هن وسسدشنأ || آهلوقو

 بكل لال ورابقلا عش 3 بلا تاما هنم يأ
_- 7 - 

 رئاودّنعِسَعْنلا لاق ن 3 ىئايرلاة يناثلا كودو هب وبسىلوالاىور بعلو َبّنلا ىورب

 مالك نمو رومألاول اعلا بالا باقتنلا,باقتنألانم ةبشن اراب لا هوهحولا
 - 3 نت

 ينل سابعنباناك ناد اورو اهفلاق اهاقنلسابعُن س ناك نا يعشلا هتَمطانمَف اجلا

 اهيلعٍبيقتلاو اهنعش دا اشكل. .الالاعلا لجرلا فيففتلاورس كلاي بقت و باعد |

 ءامسش الاب . ماعلا لح رااوهوزيغلاةو ا اول ارادعو لل اًناقنالا نك ل

 2 مسومخ يسر 2 بسمو

 الحرحدعر كن سو(لاك اهيف لولا ديدشلا نطقلااهنعثملا

 هم# رع 6 1 2

 بئاغلا, تدك باعت * ةكاموخ داو 0-8
. 
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 6 اطقأموُ أحلم 0 »ع ةناورلاو ىرب بالاك دا > مر كئكرهوملا هرك دتسسلا اذهو

 |0000 وجت قلدتا رسح ىهىلا ةحالملان معز هنالهريغ نمهريغاغاو لاف

 ! و ام ىلعدبأ رب 0 اا 0 رك ىرك ة الح المات ناك ذا

 0 هم 9

 سوتيه ةريغلاق و مهب سكسي ىأ سانلا لم س رقوهلوقهنمولاق و رع ىلأن ع
 32 وسم 9و و ”' الإ

 نملش داللاىفا اوسع ريزعلا لد زتلاقو تهد ضرالاىفَسَق و ه2بلاكحناطتسملا هيدارت

 موج قد
 : لهفب ره اءلطاب فاوراسفدالبلااوقرش لوقب اة هدا لا رافال صيت

 دالسلا ىفاويهدا ى أد ءولك هناف ف اتلارم كي اوقف أرق نمولاكتوملا م نق تميلنك

 ؤمالاك قيقا باوبقتف نسل أرق ةولاق اوشتكواو و اوقف حاجزلا لاقو اونو

 بانالايةمال سلا نمُسْضَر د#ُ ىح قاف الا فتش دقو سقلا

72-7 - 
 . 7ةهو 0 38 ص س

 اذانقنأو ذالبلا قراساذا ل جرلا سقت ا ار ءالانا الا انما

 رابخألا نعت لق و تدار :ريعو رامخألا نعش و سقي ةراصاذا تن او اًجباع .راص



 00 2010 0 00 ا 0

 6 (بش) ءابلافرس « نوللالصف

 - 4 5 ع 8غ ا َة

 رمش[ ف ةنيدملا قرط نمانملا 8 هنادار انلملا ندب قيرطل اوه وتب عل ىهريسالانبالاف

 وهلاجدلاال و نوعاطا نيل 3 ةك.ئالمةنيدملا باهقثأ ىلع د1اهئمو ر روك ذدمرع هع نإ

 95 مو ,7 هم موج

 واب د طش .الو هرمي هس اوق سرفلا عمجصن أتقتلاو بذل 0

 قاس قاهر ارا لعفلا ءةسقتلاو ٌةقملكتالمقو ةعبسطلا لمقو نقتل ةسقدلاَو

 - 5-5 1 71 و 1 2م ه- 3 2 ضد < وص 0 5-2

 َّك اوعمناك اذا تيكسا |نبا لاف ل واحجام :رفظم سفتلا ل زرامعسعتلا و وعم لح رو ارداف

 سن 6م 1 6

 درك نعد تي دحفقو رو نومهم ناك اذا باعت لاهو رف راما يفرق صالا

 9 د

 ْن وعم ن الفلاش, كرعةجرتفسدتلا ف لاطلا للا لا ميم ىأ ةبيقثلان ومعها

 بكانلآ ركلهبالاةد لعلام 1 ةيقنلاو د - اوم عيبطلاوةوقلاو ةسقتلاو كب رعلا

 امظءاهعر عرضا 7 روما قونلا متبل ثيل لاق و ةيللا د ضبا اهريغو تادحقلا نه

 ءانلايقونلا نمش ريزعلا هو بقتل 500 35

 ليقو باعت لاه هرئاود نم هجولاب طاسأ ا مٌدِشْلاو عرضا ٌةمظع سقت ةقانهديسسنباناقو ||

 ليقو ةيذكلاةرضاحلا َُقُدلاَدصِبملا بد رلاةديدكلا تلا كسلا ضعت ءاسنلاىآ أحال

 : اروثفضي ةمرلاوذ لاه هحيولاونوللا ةمقدلا

 بارق وان يح هلك 5 هت و ممر حالو

 ىأاهباقنرتسي هنالةأرملاَب ان قستيوو وللا ىأ ةمقلا وةببقتلا نوُمَمْنالف فارعالانبالاق

 لمعمل ليقو رازالاك اهأةسأو لي وارسلاك اهالعأ ل عع قرم قدلاو باَقنلا ول اهو

 بوث ةبشنلا ىرهوملا نيكاسربسغي ليوارسىهليقو لبدار وز اميذنأالا قاطنلا
 4 ما 2

 الع ب روشلا بعت و 5 و ارسسبل انميات وو ةيب 2 1 5 انالاع

 اهلناكاذافٍقةيت رغ مم رحاها ن وكتاولاب ل:وارسلا ىهاَمبشل انما نيل ثيدحلاف و ل

 اهيلعب وت لكوامكو : لن منسم ةلوسأر ءناشسدلسس قو ليدل

 0 و ءارلاتبطتتوفو ب و بشن عجل راف :الا . ارا ىلع عاتقلا باق او كاذرك لذات ىىح

 اذاءارغلا لاك وج و ىلع باَقنلاو بيذهتلا ةأرملا باعت باقتلاو رسكلابةبشنلاة نسل ابغاو

 ناكن اف اقنلاوهذ رجلا ىلا كلذ نود رنا نافهَصَوُصولا كلتا نيكل ابان هةر تم
 0 ل1 و و ل ضد سس لا اح

 باّقلا نسرعسْنب|ثد د> قو فنيالاترام ىلع نال اديزولاقو ماغالاوهف فنالا فرط ىلع

 (ىتان' برعلاثاسل ب + (



 اضل مل فق كيور ) ريما , ب دس يلا# يقوى ج ند ماركو 1 نينوى 0 (١ دلتا

 (بقن) ءالافرغ ه نونلال هن 4
 نيا # - هوم

 ءاهماثن بلا فش 5 ىلدحلا د ىبألوق باعثرس ةهيو نينا هلال

200 

 لاقفأ,تئنىدغاللاق ير ةيلعمن المينا ينقلافم يرغب نموت لو

 لاقل رد مفدمظعلالءالا هندي وأ ريس نوكت ل انا هنئاٌلوسراي فار أ
 ةه - و

 هتريعبلا لاقي ودبب بحب لوأ يملا رعمالال اك الى ههسرهيلعهقل ص نا

22 

 | فوق قالا ودضو أ لاه هل هع
- 

 ماو ىس ا“ وو

 دلك د ساو قب يف نمط -77 :رحاهل لعضفلي وا 3 اردقبوثلان م4 هولا

 ا ةزمالو ناق امالو يق ناهل نكرم ذاف لوا :وارس ىهينناقاسو دينا ها ناك اذاقلدو ارسلاةْزك ِ
 هم هم 9 2 65و

 ” ا و ادكرووأ اريعبلا بنج كلا لثة عقلا ىرتب را ءدب لوألا ليما قاطنلاو

 الق فصي مستلاوبأ لا هى اكرم ىح هيف ىف م

 اهايلاطةيقلا لاك د اهاطنا هنرم نمدوساف

 قرعلانمدو.افنار طلاب لطف عم نوملاَكل ذب هنأ كح ىت> لاس نيس قرعلانمدوسا ىأ

 ور هد 5 هما او وو< هقزس وسع 7” 5و

 مجيأو بنبافىرتتتس 88 قش مدس بلل, ج رع ة>رقةبقانلاو طولا ةرفحلاو

 9مم < م26 ةهسو 5 < 5م ص

 ةيقاثلاو ” الك هلم تت اس اها دقتت ةيكذلاهتمقنو لخادنما رو فولبا ىلع

 لصآلاو فلا دمة اومكحم اىفو اد ادق و ةعصصل انيك تاما اد

 لاصنلا ٍبْقلسماَحَم د هيدي ىلع لاهل ون ِ دسل لاق
 ل

 عسجلاو للا فومَصاانب رطلاليقو 535 رطلاَسمْدلاو كَل ىلاهلاح وج كدربو
 سم دممسص

 ةيصاعىل نبال باعت دشنأ بانو با

 لوطن ا , ىلع هب نكي حقارعلا لل لواسأ

 ُبتألاوبنلا ناوبنكد قوي فرحا لثمولاك هبشهعجفبيذهتلا فو

 لاك قلاب رطلابالاو
 معو و 0

 ٍباتتلا روت نم معطي. »+ يلاعلاك رس نشارتو

 ثدد اى و ول عالع إل ردني قيشلا يرطب اد-او نوكيواعج نوكد
 2 س جون

 6 م ا ا و رف و لعل ارذىأ ايس 1 طئاحلاب قلما و رمق ةيقنمال ول ىف ةعفشال

 قيرطلا اوهر]قو هذهىلاءذهن مبقتهناكن يرادلا نب هن د رطأ! ىإ 9 ةيقتمالو قي رطالو

 ا

 اهياقنانيلا علطب النوح رألاسقف نوءاطلا نماوعزق مهنا ثيدااىقو ضرالازا ثنو هن ىتأا

 لاو ١



 1 جس 0 / 1 ا ا ا را ع انو 2200000 ها تا ا تل ا ا ا ا و
 4 0 ٠ ا ع دوج للك

 ال 00 هه و 7-0 ماسو ع

 ربدالو بقث 0 رع صة>ولا هللابمم قا
 و 9 ًّّ .٠

 و -همذ

 ة1سهال لاهرخ الاهثيدح ىو ا فافخألا قرا: وهِسَعتلادارأ
 و 2 -

 هدو 0 ه2 هت

 0 لل دقو ردو ا ٌاةجاح

 218 1 ه 6م 2 هه

 بضخ بيقتاو 0 وو طا 1 مك نا ور

 0000 جا لو هر يكبوم
 ةزعربثك لاق كلذكب قناو بيوس فرك 0 - ىنحاذااقن يعبلا

 0 سمه و هو م دعم ب 000

 اهم ار ليتسيالاهم-انم 0 أههح بق اء رعلا رح زأدق و

 سو و 0 بن رجوع

 اهمهانماوفُس بش كور و ديل تلا راطلام-ق لاف ف ظعلا ف رحفذخلا وممانمودانأ

 030 000 معص 9 سوو م © و «ع) 1

 ةرمسسل | بقذملا ل قو نفل انا 0 ثتيح اهماد_ةةرسلا نمسقذملاو

 سرفلا فصي ىدعيلا ةغياتلا لاق م
 2 اه ص” © ج

 بت بْقلا فردا 3 هقيسس 0 طعم 1

- 

 ه١ ا ه و

 بش ب لزوكلا بح مق 3 اصلا ديدش سبط

 هتملسا حرس قا هنادلا نطيف به ءراطسلاو ا .ءلااهببقثيىتلاهبقلاو

 رعاشلالوق اوقهنمو 2[

 © 9< -5957 هوس 860

 امدعدل سأ» :م اوههسلالو د هب ةرمسراطيبلا بقي ديساك

 0 59و سود سم سم

 ىرهوملادشنأ او عا ا ادلا ةرمراطيبلا هنو

 62295 ضص 0 ه_ 53 باص هس ه8 5,9

 506 3 هيرم.راطيبلا بقي مبقأ تاكح ني ةرم

 نم م6

 وهنيعلابةنريثالا نسال اق 3 .تاءركق يع سمانادنم قا ىضورككف أ ثيد»

 راطسملا اري نأ لصأو نيعلا تدك ىذلادولاءاملاةللاعموهو حد لاءابطالا هيمن ىذلا

 21 ت2 عوض

 افلا لاق 0 "الان اةنالاو هبقلخدامهنمح رضا ٌةباذإار ةاح
 2 و 0 5 0 ' يق 4 8

 ا
 9 هه م 2 -7 5 ., و «ه هو

 هتلمهو هرثأ ىث *لك ةبقزو ارثأىأةش هياعناسدسهتلا نوب علك نبا كدبو

 5-5 و سو 5و

 لاق يللا كيو املا ع ليلو اولا برحلان مَدَق هذا عطقلا بقتلاو بقا
 ه) - وهدمسمدو وورد

 بقنا عضاوسانهلا عّضي 2 هنساحتودسالذبتم ةمصلنيديرد

 اد

 أ
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 م0 ةلايرع م نوتلالست 1
 د اس

 ىعتلاو ار ماعلا نيفلا ؤرعلاذ!ل حر لات مثأو كلذك ْنْدوملاَبعتو

 ةوُرر # دو ماو سه

 هسرب و طسي ىذا بلاد رس قلل 00 ل ١

717 

 سو < مه وق 81 1 0 >َ

 "0 دست 95 د انتوا

 عقريب اجار يسنموهد عرس اذ تزعل نأ عتلإل دقو ند الايس نمبعتلاو

 سدد 7 سوو هه 2

 يدلاك ةعرس 01 اونا نمير توران بك علل يو انامعت يءاسفهسأر

01 82-9 

 ىلأ ىلا فاهسأر لرب هان الاقي بعُنعملاو ةعيرس ب عمو ةباعلو بولو ةيعانةقانو

 00 مادق

 7 هما 7 0000 م و 57 >> هدو 595 هم هد

 و 6 . 5 1 * . . 5 .٠

 نطهبعانودبو ا . مبا لمسار ياورد

 م آآ 6 ومو و را رم 55ه 200

 اسحام خت تغلي رب ”اطلا سعو هعلتب امها هع و هع يب رلاناسنالا بَ 20 منه

 هوس ود دهس 27

 ءامملاوقيرلل عال :نالاوهو اب ا .وبغس ثاسنالا سعت ثدللا برع .:لاقسالو ل

 م هو سلس ع عه<

 بغلو اعرستم تءرحىاابغن .تكحااءانالا نيت تيكسلان الاف ةيفتدعب ب

 دل 4وم و رو

 اهعجبوةعرخلا خلان ةيغتلاوةيلسغتلاو راجل اكلذكو عرجابغت بع 0 افناسنالا

 ةمرلاودلاق هل

 بنهم ديو ل 3 1 ةركح لك نعت زاذا ىتح

 هلوقو اذهلثعاهتاوخأرت "اسوةعرطاوةعر 0 ءالاةمغنلاوةدحاولا :رملاةبغتلا لمقو

 هود 7 ه ا وم جه

 0 ايد 2 ةرباشم ىلع ممرش بردا

 هم ا س# مو

 هيلعتي  رجاممهلوقف ى 7 راغقا وه و :ولطاةيغتلا و اهمارتقالءابل نيمو دراعا

 1 ةدس هلع هر 01-2 .- عندك 5و

 بيق :”ىدواسقن هم هيل هقكناكم ٠ .ثىآق بقل اًبَقتلا (بقن]) حبق لعق ىأ طق هدغل

 - عو<

 و 2 هلال هع 3

 بوقت ى“ 0 ده ان دورقسو كل

 ه 6 و 2 - و »و تس دا 1-0

 ر 7 9 م ك2 00 ف اذا 0 علاق اني يئاة بقتل كت او ةعار 3 اأن 0 عل
2 

 ىلءىنالاةف كارعأهان ًاهنع هللا ىذررع تدد- حقو هريعب بقتاذا لجرلا بنو ها

 مم

 لوةبوهو قلطناف هله لةانذاك هذ :لفف,اّمسعْس اوما افكءاردةقان

 مقا



 ايا ل نووي حا زا عجل ا يا

 نا __(يمن) الاف « نوتلالست
 5 ع .ء 0 0 ءن4ن ع

 4 ص اهب دعاو ل-رلىمراقلا ىلعو ادشناو هن امئيلعل كلدب ىعما ادن ا|ىدنع وهدي سن الاق

 لاقى هدعل ادوب درضفاهادأ ١ هيلعرُ ريد ٌْ
0 

 ماعلا ىوارهلاؤ تا اذا ه» 0 َنينشلالللب 1

 كلاجر ٌنماصعلا م ما 23 يكب انو 00

 سم اص حج 3

 هفشحو ادع ا هيضنل ل ةدح ودايما ى معلا هنم م نأديتعادقُّسضْرتلا ناكو

0 - 

 اناساكسمال قاسلا لسربال #2 راما ىلا

 هو م دة

 3 هر هر وصنمو لاق هسا عليش وشلل ازاطتالاب نمودنيعوأ ب يذهتلا
 ةةهسم

 لد لم لعْشتمالكلا فو لاعَأءالكلا فس هنالةدئازءاتلاوة بشلل دل اهم غطقت

 902 .هِ و ه2

 ىسقلار مث عبتلا ةلسنب لاك 03 بصتلو ع. ب موعلا نين ْن اكل # تيمكلالاو لا رحل

 هبوصياسجفو بارّشلا ليم فل هت قورُ ب طاو 5 (بنن) ماسلا هئمْدتَ ا

 «وذ 5

 ملا #* لازتبأ ىذ َبطاوتن متت 23 لاق بان هثدحاو سعي وممن

3 

 4 رطب . هبطاومافصملا بطنملاو ةبطنماو لازتباو َبطاون ىذ اضيأتيبلادشنأو بطا اولا عدت

 1 2 40 و ص ص اسص 8

 ىدارملاد بعل الوقو ةيطتموج الا ل ->ر كاعد و5 هعبصأو هنذأ ب رض اهطأ

 # ع ع 2

 ىلع ىأ هبامطتىلع فرع ةالاو دسح ارش: تيكسلا نا لاك 2 رمياطنىلءءاشر ضن 2

 مسهس او

 ءاكح قنعلا لبس انه باطنلا ليقو داره نم ماباسر ءمناك هنأ كلذو بيطل نم هرفناكام

 فادي :أوقناعلا بح باطلا فار ءالاّا سأرلا باطن لابلعت لاقو هردغن ممعسيلونان ل وأ

 ايميل 2

 هبا هانلق هانلق د« هباطن 1 0
 1 هه هم ايت ف -

 ىرهزالا دح أوقعت ّ : ورشو هند طنش تدار: بطتلاو ر-عولأ نلتكىأ هان
 سمس ء8- م

 َبعسسهرنغو بار غلا بعل (بعن) اضيأءايلانةبطَتلا ىشوهرح-عو كيدلان مه ةردتلاةَمطَتلا

 0 ل 25 5 «ثه-78 هس

 ىهسأر لرحوهةنعدمل قو ردو غلو ,حاصاما اعنو انا باع اتوب نيو

 بار ةلاناعتلا هع باعتلاٌةزارابمال_اوةالسااهيلعو ادن ىلعدو ادءاعد فو هحانص

 0 كت تار 81 را ذاف مج كلا ص أ نوكي هض نم حبر اذا ارغلا رخناوس

 ت3” وم

 دو. سلو ه شن ر علظب : نأ ىلا مب ع و اهطقلف هع ردم 0 :«لهملع مكيف اهيلاهتاَو هو بدقه و

 رعاشا الاه ةراعتسالا ىلع : دلاَسعَ ناولاه اعرو تاق هد دواعبق

 رزوس د ج2

 بميل :دااوتمو 23 انت ابءابوصةوهقو

 ىدارملاد معلا لوقو هلوق

 نا دشنأ هلمكتلاةراسع

 ىدارملا عازل ارعالا

 ةرسهاوه ىلكلا نالاقو

 : ُث وعند معْنا

 هياطن ىلعمال رض

 هيانرث دا حرم نم حررملا
 هي ىدعن مراص بضع لكي

 هيارتعا ىلع نرقلا مهتلد

 هراعش نمضقناكاذوا ده

 هيامذلق هرانلق هب اناق

 هيف تكا



 ا رب يد دروس نا نع ىف طولا
 مي رق او دعنا ف 1 و 4 أ

 7 اب غر 1

 (بضت) ءاملا فرح « نونلالصف 3

 249 هه” #7وو هس 52117

 نوني ب مانو مسكدرو 5 0 'ممسينيلاقلاذا * لاف 00
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 باعت دفتأو بضانديعبّلكو اد.عباتلظو

 م
 85و دو

 بضانبكلاو كلان عبس 5 هرطودوامالا عرق لعرب

 م ا ور ة

 ديزوأ لاك ودعتك ضن بهذاذا' الل يقهنموديعبلا يضانا | قدمألا ديعبىأ ب ضان رحو
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 دشنأو ابوضنهريخ ضندقو رخل ليلقىأريكشاب ضان انالفنا

 بشانانت ىف قربءاإ 2 بجاوملاونيعألا, نيمو د بقار نم عر

 1 مبدا 04 - ص

 )عد 7 م 8-5 م ا 27 -- 2. عد د ىو 2و

 1 دا اذا ربدلا يضنو تدتشااءو.ضنةريدلاتيضنو عطق» اوآلق بد1لابضنو

 ا
 سا هاد سم ءه س هم سو اع لمص بدو يع -ٍ 00

 مم سريغلا هرثو دمج اذاس وقل ايضنأ |لدقو توصتلاهرثود جا ضبن اقفل نوفل اضنأ او

 أ بضنآ تناك نان سملاونأ لاق نولقما عا اءاضتإهسوق فش !ةفينحوتأ ل اقو ةلسرأ

 هب وس سنو ودل ااهرك ددقءإ_عارداصماهل تسل ةن واقملا لاعفالا نالاهارد_صمالؤتب وادم
 و هدو . الو »و

 0 ل يق ردسلاو تقبل قاعل كتل ناك داو قا 17 ”اسوىلع وأو
 ع 2هسه ع : هما همم د ةرةرع :

 الايوقل ازوشنشلأ ىرعوملا لات فينو ءز 61 دن تفل
 ولأ 0

 3 اَشئأاماذ أن نر 3 حامل !لاف تو ستلاعرتو تَدج اذاا.ميصماو سوقلاٌتْصِناورع

 مم < هو و- ود

 هل رك وهواضابت ضل قرعلا ضبتوبهلقملا ماذ_هورو هموت لاق هلسرأ زول ماذاوشو

َ 

 سلوزاخابتْس رمي شلاواندئاسباراملا 26 لقب دضنت :ةودقانل تيشرت 1

 كاديعو تلا ةئيه لامع هوت دع ادنعناكذ فرطةدحاوة بالا 5-6

 2لسرو و سوو سا ع

 كلوش لدم :مثلو ثملوات اتاك تاور ءسرا ناكل هارتالو ضي« هقروورافت وهو مطذ ضر

 ودس 7+ و هسو 24ص

 لوقف ضع ضال اناخدةفيتحو أل اق ري اوهو لكؤياغصلا بنل ل ثمر جوع

 ىرملا ةفاع نيل معلا هدرابغأ ءا ارعشاا تشل ذاورابغلا نول

 0 00 م

 بضاتن اوددكلعلدسأب اه رابغ "اك المخ ندهشأ ل دو
 0 ا 1 0 وسم 2 و ووس م6

 ٠ ادفاوراط لرد وك وهو قرو هس لماّضْصر مش برضذسلا: سم لافو

 رص نم ساو زاسق كوش هلرصت تمنت ارصنوو لاف مفلاو بالا هلك اتنابسفدرو اغاو

 ىدعملا ةغبانلا هيوببسدشنأ 5 ارا هفلأت وها هاوشلا
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 نم ن خاوداَجص 5 ثراه ئزلا نال ناك



 000 7 0 5 ا لا 210170 روع ب ا 4 راجت لس ا“ ان ا ا / 0 ادلب طال ثزعا0 مي لا 4 20217021 ف 1 ا ار

 ءاملا فرح 5 نونلا لصف

 هم هم و سس سدسدع |

 نبئاسلاث د د>- فو نان ”الا ناب مما نينا ىغافا هَنيقععفَر

 و2

 لمقو 0 ما ىلا بٌصتلاةنْغْر- 3“ * فتان حاب ناكديز

 دوس سم 9 : 0 4 - هو

 نضتلا نيك سوا تك تدكلافو زوو شل موو ديس نم مكحأ ىذلاوه
 ص والم لد

 دال ع سي رار ادخل ندابرضاد- ىدااَّبَصْتو

 7 - و لكي

 دقعضوم بودصنيوءاوق 00 براد ا ل
 ىرح ىف توقااضي أ هركذ || بصتناةفرحلات ص هفملوقت نيبرعلا تاَعَضاوم موهو ءانبلا ىف تفلاك با ارعالا ف

 لاو ةيتضل |,ةانئملا ءاملا ادحاوامما هل هك نم ب ممْناَمَه ل هب رعلل همقو 2 مي ءانيبيصأ و عفت 7 هرامعو

 0 َنيِدصُ تر رمو نيد هذعل اوّمبف فريصت- الأ ادد وفل املا :6 بارعالاْيو
 هف انك آو دوعلا فرشملا 2 03 _

 بوضنسةنارج نام ترو توصل اوقيف عما رحت هب ري نه مهنمو ىيصأة بسن أون نيبيصُأ تي ارو

 يعتد هإ || نب سد ونيعاب ونيطبسو نيط سلو ني ريل اوقل ناضل ننس تاو
- - 

 افرع لن ا :ريننالاق اينو اوخآكلدكو 0 ىلع هيلا ةبسنلاو

 لاف ىيبيصت نوييصأ وقمىلا اوبن نيببصت كاوقىلا ةيسنلاو ن و توبدصأ و نيبيصا مذ هلاقي

 كالا زك انا تاكرملا,برعمدر ةممس.نيببص نال اذه 0 كاد

 داولابعفرلا فنوكيفةمالسلا اع وج بارعابرغموهف نودصنلاف ندو قيبصتل جر اذه

 كلدكو لاف نوئلاوو اولا فذحتف ىبصأ لج رادهتلقهيل اتيسناذاف ءاملان راو صئلاىفو

 ىدن زدابوأ لح 1 وديز فلوةّتف دحاولا ىلا سنل 0 ل لا عجب + تعجام لك

 تمنو لاس ود د 1 (بضنإ ة هلا اولاامهونمدا رمالا وخال فود ديزل ةئالو |
 5 هو

 لعل دك عا لاق و ضرالاىفَسهَّذاذاَبْضَو وص ميلا

 مسوس # سم7 مسا ضاهر 5م 9 مدس 85و م

 ايهاساطاطم تاكرا 3 5 #4 اضئام اذا ض هوعلا تددعأ

 قي وعول هلابدشل عاد ال كل ديعبلا ب ضاّنلاو مهدعباشي ًاموقلات وشلل

 2و

 نعل طاش ىل ء ا س دقنبقرزألا تي دحىفو فدو هوامَرئكأر هان اويحىنعب هواكف

 هنعهّللا ىذر :ركي ى أ ثيدح هةموو املا رعت دق نال ءاملاهنعسضادقوز رز اوه "الان

 8و 6 مك 9و 7 925 2 - زوو ص . هه مور 0

 موهضعل صحو تراغا وضل بضل هنمع تدضنو ىذه اودر دفن ىأ ل ىككو هرب بذن

 سا 0 وهقاذل ا

 9 وو هم دوو سس هم

 ب 0 و 11 رر د ديلا ب ٍبكوكلاتايطنما نم

 ا



 0170 ل

 اذكلئانثددحيف و هلوق

 ةباهنلا نم ةضسنك لصالاب
 لبان اهنم ىرخأق وزمهلا
 هر رك زمهلالدب ةددس وما

 عم ىأ

 0 و ا ا

 (بصن) .ءالافرخ « نوئلالسف 7

 ةهّض 7 سس و 0 8 م سس ع# - م -

 بوصنخملا ل ها !تيضصنلاو باصتتالانمهلكو همصنو هل رهط اة ضاتمتوادهل اوررحلاو

 م 5ع اد وع

 بصنا سنو 00 ادا اصلن الفا نال_ةَتدئلاَعو 3 رساطقال تدصتو

 1 مل و سدو هس كوم هموس ») سوت

 ةقانو رانج لوح :هلاتيصتو اهان ”رةيصتت ااذا يضل اةننبءانصاراعو نثر ماا تصتنم

 هدو م هس )وس # سدو* هدو دو هم .27 دق و هم

 نارا بنتو ىرخالا. ندودتو بصتنق لا ى هو ءامدن نذأو ريصلاةعقأءامصأ

 5 -و: س8 وود دوس ََء هم عم

 00 0 بقل ياتو دع بص ىرت و

 9 سو ا

 تناك اوبس دي زارع اذا نان لاك ةةرعتماشرم حت

 ا نزع لا دارا 0 لح امدك را لعل
 و 6 2

 ”هلعءازبنالً وزر عشلا ن هناك ىلع عقو لوا“ اوفا رثالاعلولاو هوباصتنالانم

8 8 - 

 اوال وزع وقد ىم لك نم كلا بصتلاو لواطتلاو رام ضكلذو قلبو

 همم م

 ىطاناراب م 1 ىلاعت هلوقوح مسمع * بنما قار امانه يصاب !ننيبدمل هلا

 وحنو رانلا نملفسألاك ردلا فن. ةذانملاناىلاعتهلوةوخو ادعصاناذع كل: ىلاعتهلوقوخو

 .٠ ا 2 3 مو 5
 قم مودردق لعراتكحلان . "يس 0 لالْعألا ذا ىلاعت لوق

 هنوبصاشتي م هواه لعس سنو ب بدصم هلا وف ةغل بصنلاو ةبةاجانلا عادم هرفك

 000 2 ودود 4

 بصنع مجلاو نيكسلاةأز جب باصتلاو مح 500-5 ”الاباسنلاو بصْكاو هللا نأ

 اه ء- 9 2

 هلتاعج نيكسلا تدصنأ و هميم نيكسلا ُباَصأ و نيكسلازُ ازعوهو انامل لكجاهسصلأ و
 ساه

 باميلا عجالة لاقي باستا ذلذكو مالا لد : لبان اًضمقم

7 

 7 اك ع 0

 باصنلاو هنت امك ًنالفلامباَسن كو هدو همم دل زا مم

 »و 3 “َ 5 يق

 تلا لءالا نم سنو مهدد هلياذاقكرلا هيف بج اودع لالا نم
 0 000 هس ه9و د” 5 سرر و< 5 ه

 بصنلاو ىو سف بصل اك ةتنلاىوّت م بصتهرغتو هيلا ع ب رئذلااهعج واه غم

 برعلا ب ملومديسنبا بدنا قعاذا سلك راسو نا ارغآلاَفاعنمبْرَع
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 0 يي رلاناةفناقءىلوم لدا: ثيدح فو اهناغأنميرض

 هم قرا الاءادل مشيت 0 برسعلا“ ا ا ٌتدنغاول ىأ

 لاقد ؛ةريقمااوهو ناكرلاءاتغوه بَلْ ثلا اغلا هشيءادح بصل اورعو الافو

 عفر



 ؟ه1/ (بصن) ٠ حرفالماء  ٠ ثونلالصف

 جبد ل لع ا دج عملا اوخ 1 هع مم ذيىذلار بكا لمح ا ذااماق ْمّصلاِسصدلاَِرعجاذا اذه مصللاه<ذونأالددنءنوكذياوناك

 اذا عئطمافا است" ال هك دن شد را معلا ذن ورع نيديز نظف هيفمالك الف 6 ١

 دى ى* ع 2-0 2و ش هو

 رجوأ مصب صنلا ىبتقلا ديز نتا حال نكيرلو اهرومأن هريثك ىفاشب رق فااذدب زناكو
0-8 

 أ فضال ةعد م كلم هس 8 5 و هس

 ايشغم تركن لاق همالسافرذ ف أثد دوس هيمو مدار مدعدهدنع 2 همصنل ”ةياهاطلا تنكر

 مى و - ساوث همت 39 ع

 جحئابذلا مدير سلا بصلكراصفدومدأ ىحموررض مسمن أدير يرجأ م هس ةترامث ط

 ةمرلاوذ لاق راخخالا نم ضو ا لوح ب صنام ب ئاصَلا دربعولأ

 هم لااا عشب ديد 23 رئادةئيشلا ىداب قمانةر 5
 ص

 تلا شيلا لانو صواب صتلاوىرهوملا هك مدقت لح عدو هاش :رهقءاهلاو

 تضل كو قالاراغلاها ربل ةاكلاو استشمامئاقه يصل 0-0

 0 2 و عد هدو ره و جوع 2 ندي

 3 حولا ع اذا كونكر دسبلاكووقبا ا

 م ا 2 9 ع 88ه سوم اس ضصدشس و سد سو

 ليقو . كاس | حاتامهنمَّبدت 11 03

 ةدوسد و ب ع ا وسو و
 مهمونموقلاريسي نأ ب صنلا ىددالا ايصئاومصتدقو نيلوسوهو مهمونموةلارسي نأ بصتلا |

 رعاشلالوقهئمو
 # برع 2006 وِ ىو 8< < هع

 اوصلاهك راماذا بونللا نم قرص ىوبء ابك ارناك
 - 2 م

 5 و < ىلا سا ىو هد كك تل 0 ا ارم 0 هم 0 4 3

 جدلا 00 الو ا ريسأ او دج هانعممهيضعن لاف

 وهبصنو بصرف ئنهلسشتسا و عف 35 ئىث 3 ومدستا ةطمهلا مدخول ملت رلامن

 502 - 5 مس

 ىأدعنش ادد بصمات السلا ثم :د>-ىفو كيد ًاراعفارءاق اذاسصتداو نال

 بسمو

 ا دمامهو بَوَصِ وىبصيالر وهشملاو دواد فأن نساذك ريث الانبا لاق هبعقرال

 َبصْنَأث يا لبق قادس رب بوذذلا) 0 نمرع نبا ثيد-ىفو امهعضاوم |

 يلامس ىأ ندع هنأ هادو سو عقال قالوسددلا تيدا عنا

 ناىأكلذ نموه « بدمي اَزَ 3 هلوقوهعئروى لا ةماقاس يصل هعقرو |

 يي بصن وهةرجلاقو مايقلابالاسصتلا نوكمآل ب لعت لاق قمعلاو سأرلا ف رشم يأ ًارعاق |

 ىبتقلا ر ماظل“ ىلاةريخال اه هىف ماقلاب ىنعب قام ناك او ىلع قال ىذلا مالا ملا قازه

 مسلم ست عمار م7 96ه -س

 اا اوءضواب_دنبرشلا هلسصتو قيء لقنالو مضلان يع بصتة_تعح

 (ىأ برعلاناسأ - م

 4 دلطسلا الا زي ل نو تحولا



 ةيضشادك ةيفاعل هلوق

 مس ىفو طانا حامصلا نم

 حرار كح |

 ها ةبقاعل سوماقلا

 ءويوعد

 ْ تا |

 هءجوردصفوغود> او ٌبصَدلاو لاق ءارغلا لاك لذوثو بصُنلا ىلع م. دامو هلو ةكمانصأ

 ءانلا فرح « نونلال ضف 665

 ىلاعت هت انودنمد ب ءامّلكْبنلاو سم ةالسفلا فيض ا و ناضنآلا 7 هس

 هعجو ادحاونوكيذأ ارياحو لاق باتناهد حو عببلاح :لالاكو باصنأعدملاو

 قتل دقو ماليش كلذكوىلاهتهتلا نود نمّدبعفبصنامٌُبصَنلا ىر هوحلا باضنأ

 مسوهياع هللا ىلصهللا لوسران دمسح دعى ئعالا له رمسع
 1 ب

 اديءافك,رهتتاوة فاما < هنكستالبودملا صئاااذو
 مَ

 0 0 1 ا 8 ا 3 ا 01 2ك

 وهوسصخلااذو كابا ىئ_هعسئااادو هلوقو ادبزتد ارلو#:6 فلالا,ببقوفند_.عافدارأ |

 دس فيكس انلا اذهلاؤسو 2 اهلوطوتايلا ن 0

 َبِصااَن ”اكءار لا لاق سيذدهلا ءايءافةقاوتاطيشل دال «ىشعالاتز ر2ىورو

 ٠0) سادساو دلل ىتعالا دقو ىرهزالا لاق رامأن : ا قلاده الا

 وهم ى

 كاف باصتآلاه_هجورد_دموهود-اوٌسضَتلاَو 2 هتكساكالب ودصملاصئلا دو 3

 | ام * تضاف ىراهلا بصلااث.اموط ةمرلاوذ

 رءاشلالوقو بلمس رولا سؤ رعب ةراخح بدصانألا ىهومالعألاَب صان او

 57 اك ع د وسو 7110 1 ل ا

 دص لا عاصشلا ةبصاخرصت #* اهغم-بقار,نذأهاتبجو

 م ا و و

 انهيلع ل هبف بصنتا لوب نايك تاما لا زيدا رفا اب

 سه سس و سور

 0١ م ةراج تالا ةيراس اة :دودج رك !تاملأو ىلاعت هقاريغا كذب و

 ىلاعت هلوقو كلذ نموه هلا هشدحاوةنودماةردلا صا كنان :يهنام ب وضوملا

 لاف ةثراح يدنز_ ثددحىفو نان" والا بانا بصنلا ىلع عامود اوقو مال ارالاو باصنالاو

 ىفاهانلع هاش 1 سلا سمول رد ه-لعدهللا ىل_ص هللا لوسرحي رش
 م 2

 ع 5 سم 7 م س89: هادم هل 82 اما «7

 ورعنديزناةءانرؤو هتلاريغل جدام لك االلاَمْؤَد عدل هلائم دةؤورع ندب زانشلفاثت رقم

 8 ُ د 8 يل 1 3 1 ًُ 5#
 لاق تصنلا ىلع مدام لك انالاناديز لاق ماعطلا ىلا هاعدق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب سه

 2 ٠ 97 5 ع ع 1 9- ف 5.9 0
 ىلا رم ريغنمدإ_عفديز نوكي نأ امهدحأ ناه-وهلاش هلا:<ذهلوقيبر حلالا ريثالا نبا

 عمذاك امّدمدعل |نمهعمنكوملاديز نالوهيلا ب سنف هع مناك هنأ الاءاّضرالو لو هاء هللا ىبص

 ممصدنع كلذ قفتافمحو رش مدازلاه د نوكي نأ ىناثلاو سو هيلع هللا ىل ه هلل الو ران ليس

 اواك
 و 1
2 

 بي

١ 

 ديدي

 دعدش رم ختي سا لالا اا اديحلا



 بيضا ندوة رار الل ءاعدلا ف بصناق كانال صن معو انا دال صلال ْ

 غم ءاملافرخ ٠ نوالالصف

 و - تا و

 لاقو بوصنم عع ب صايلاق 23 تاني 00 2 ةغباتلال اق ينل نضتلاو

 بصان بسن لاسقي و عوف ةرادرجرو يؤ وذل بسيف بصانىدمالا

 3 ُدتلاَف ىلعونأ ىحو بدلا كوسم مب ويشالافَو رع اشرعشو تن امّتوم لدم
 7 اووي

 هيف بصب هنالهيف لوعق م ىءعلءاق بصان ىره ر هوكلالاف ٍلعفلا نساناتسلا ملأ

 لسيقدقوىربنءالاق مش ع را هيف فس ةكى أش صاع موو هنفمايى 12 لل ماوتكال و

 لوق هيلعو ل ةبم ىهعّلقايناكم لدم سم ىنعع ب صان نوكينأ ” وجو يمص وهو رلوشلا 07

 مث 7

 بصتمو اذ -ه ىلع يصانخلاق 00 ٍبصنشليألا 100 ال 21 بلاطو ل اكو ةغاتلا

 اذار زلال زخملا قو ئشد نزل بلوت يولا هعبصات هلوقامأو لاق يدع

 - د 89 صر

 م < , وه

 ريوس رج كلو ئاشلاق فاق ةأا م :رقادا لمقو بعئاذاايصتب لص

 7 ى ه- هع 2 هده هد اس ا
 ىجعكالارم فهو و ده-حو دك هية بصان شع و ولا هنأ و مهلا مه ب كل بصا او بصان

 ا

 و ن<+بهو 11 -ِء و 99و د و295 و< 1

 عبتت ميحالفألاخإو 3 ثان سحب هده كو

 #ض”#
 سوم 5 1 هس يال سعا رم

 00 ىدنِإ س دلف اًيصتتم نك رثبصات ىنعمَنا ىو “ال الوقامأةهدم- هن نب 5 ئ

 و ا يدع

 : لاوو ا وسلا 09 اوبصت اهثراماذا 3 همر دش قدر ب لجرلا بلو ا

 بصَت هباصأ لاقي ءادلا ب صَسصَنلاثيالالاق دب ىأ ىو بص بصان هلوق فورعوأ

 اغلا ئتستريزعلا ليتل فو يشل اوءالملاوءادلا ا ا ءادلا نم

 هو 1 هده #7 وم

 ا هيصئأو صرملاهيصادقو عجبولا ضير ابصّتلاو باْدَعو صن

 سا اورع < سوو” ع 8ك #©# ور رو ه9 2

 ىرااقاصتنمدارأ 2 امد اموامص::متايف 03 لاق تمد افاتسو امصلةيصتن همصل

 و 2 د سنو موذ مو ,ْ سه

 ا او هيض و ندي ا د و تلعن لش تدشادك ا ا

 7 02 م - - : 0 7

 4 و

 َث * للا نم و ةقروك و نس و ةئسفسك ة مص عجن صنل ا ليق و الكل هكَب امل
 يع :

 0 و هو 21107

 قو بوصذملا معلا بصدلاو بم فري لاو موقأل ص:“ةهالسع و هود بصنااةعامببصنلا

 مصأ لالا و ةياغلاثصتلا قو ايام مبرق نوُسفوي بس لام( 10 , وعلا ليزختلا

 9 عض م -

 ىل اهانعف سنى ارق نمو كن لانوس بوصنمل تلا ءانعف بسلا ًارقنمقدءاونأ لاق 5

 ئ 2 ١

 ئرقىأ اعمجسام مُئرق هلوق

 حابصملا هبحرصوبيذهتلاو
 لقت سوماقلا حراش نام

 اهبح رشو ةرابعلا هده

 خفلاىأ بمالاودلالوق

 هررق كر وبوصنملالعلا
 يعم ها

 خإ



 لصالاباذكمااولأتدقهلوق
 سوماقلاح راشهنعولةنو

 اولودق سم دهتلا فىذلاو

 ةمفع#ورتك هأ

 فىروال ىلاةركما اهلوق

 هنموسوماقلا حراشلاه

 نمدن-لا مالك ىفام معن

 د.يقتلا له2ىفقالطالا

 3 ىىيفعم مرتك هأ

 (ٍبن) ! ءالا فرع * ثوثلال صو ا

 اك وو مسن و 65#7س و

 كم ردو وانانا اظن ثكانا رت ةمدعموملا|نآو هَمسْلَم سم تنك

 و هد

 لاقيوُدَكلاسَسْلا ىارعالانبالاق رد اوبشأملاو تغير مولات دمع

 ةلاهطأ قديس ما يلا ءوشلاَبشَيللا قاع ا سو كانوا
 م
 همه ع 4 6

 0 اع هنيف قلع أوشن كلا' ىنلا قّئشلاَب دن ىره دوج لا

 سانعلا ثدد> ىفو هذان 7 م رح اتيلاقيو يعاد ئاسلاَبدنَأ

 ىئ ضعي ىفمهضعبّبشأو 57 أبوه هءلع هل هلل اىلصهّنل لوس اا ىد نيت مو

 مد جاو 9 م 5 2 50

 كش 1 ىأاذك لعفن ![سشس 0 زر ظاسلا هاصاخالامف عق .ةواذا ى افبئلاقي قلعتو لحد

 و وم 22ه ه بورما م 8 ا ص و

 00 شلل ةثئاعش:دح ىو هاوس لغتشاالو هاه ف و

 اوهتس تر اتي لاشب اوملَع أن افعل قفا ثا سانلاّنافتحالا ثيدحفو اهملع

 ساد صل ه ؟ ه ”ءسومن 7”

 "اراك اوه لج هيفّيشناء-ه-تيرتشا حرش م 0

- 

 لاا ةيشاثل انكايف « اولد ةئىدعو كلت
 -1 م 0س

 را ا ومد و ءو

 00 دعاني رخال : ا ربل لانا ةيشان لاقفهرسف
 "1 موءانتماو

 9 9و روس )7 «"95 مودع

 لحرلاوب يم«هنمو باشا وذبشانلاو ةباشاهب د>او ليثلا بأ كثنلاو ىلا مو هركمل|عانسمأ

 ىلع كلذ لكب انتا ٌةموقوماه- |١تاّْلاو باش كايتو هريموق ةيانلاو 0-6

 9 09 م57 يات 5

 هقراغيدكي ل: ئدبورنت *؟اذاىذلالازلان ا هدم باتا و هلل عفالهنالبسنلا

 تكلا مهدنعلالاءامسأن . مودرمءولأ ةضاضإ او وطال . 5 ءالا لاما ةبَشْفكاوَسَتلاَو

 ه ةصو م مو ع 2 - و قو لس 2 هع سلا -- 9مم

 تدتشا حبرلا تبشنأو راقعلاو ولاملابشنلاو بنها نالفو ب توذنال لاقي همشنلاو

 لاق هسعجايطح بتل او 1 اوهعج ىأ و انما و تارتل ا|تتفاسو

 و --3 < ع وك 35-9

 اتتاامنوك ا 3 ايا لك ادع تدمكلا

 8ع سمس 7 هس سو وع ىو

 نب دعس فوع نة سهنب 0 .ثاوهولجر مع اهضلا شنو بذا« اىسأ ٠ ٌنمدمسشنو

 اا يكل رلاس دن لعشلاوءاتعلاو 0--
 2و 7 11 مَ 6 0 هع

 "8 4 3 7 2 0و - 7 8 روو 5 وو

 اهمعت ام بعت ْىَأ اهمصت امي اة ا 508 اىفو تعش و ةم5ت صن نا
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 ملا



 ا لا د رو ما
 1 0 43 100 55 0 2 ا ده ا نحو

 اطل (بشن) ١ ءابلافرح * نونلالصف
 هما, هدو 0نأ0 ص سو ع« 3

 هسيق ىهاع فوصوملا ثُدن أهل قمت د اون دملاوةغلامألءاهلااولخدأ ةباسنل اوه و نونا ست هج وأل

 ثدنأتل ه3 ةداهتلاوةياغلا علي دق هيف ىهاعفوصوملااذ_هنأ عما سلا مالعالٌتقَس ناو

 قذدنع لوقتو ةمالءىف ىددمسملوقلا ابو ةغلابملاوةباغلا ثينأ)ن نمديرأ امل ةرامأ فصلا !؛

 م( ىنيركبا آثد 57 قو مهلاتعت تا ّئ تنجم لاعرةثال 8 2 رتامالعوتاباةئالأ :
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 َ هلك اش مى ةبسانمامهندب س هالو شن و باشا غسيلب ل الا 3 ا..ةالحر ناكر ةنع

 و  هعو © 8س لد ارو ود 2 وو.

 بسلار عملا ادهو ل ءلو 0 نبت بسم موابيسأ وايسل ب سدر و بسال ءاسنل ادت سنو

 ُِيِسَلارسلاو هنماذه بف ةغلابملا ىلع سان بسنوات مح "كويست قرأ ىأاذه نم

 كيشناو ..انناقرغنلال

 بيسان 1اءادعاو ضب رقلاىفمأ 4 ب بون مءامسأ نم ٍعَتلافْلَه :

 تسلل 0 الانامل وبدلا واع ودتلا وَبارلا توات 0 رلاتنسنأو

 اهدر اومّىلا شدنولارج قي رطوة مكاو لأ اق طك رطااودليقو مضاولا
 3 3 5 5 مو

 0 ءادفلادشنأو

 اًسسىديأ دراووأرداصنم د 2

 اهسفنلغلان هى رطاكءازكلاٌبتلاكر هوخلا ةغل ىهو لاب مجسيت لون مهضعبو لاف |

 مدا د ىنهر قت وهو 2 م25 مى انى صدع

 نبالاك امسسناهيلا سانلا ى 2 3 ىعشفلا اج رن كسلا و ل-عيقودو

 هجر ىذلاو ىرب

 اًسكدبأ رانولخادزم هي * اندهيلا نال
 و و سوم

 قد رطب سنلاوهدمسنا قدر 5 نمدحوامبَمَتلا ل.قو دراووأرداص“ نمكوريو

 هع »ع

 لأي اذادبسيكتالفونالف ني تالف بسرد :ااىقو رح را ف دحاواس غاب اذارؤلا

 يلا ذل سل (بشن) هدو ىنأر ءالا نان نعل درممسات ثنو ادرغوقم ارامي

 دموع ةهزوهم «# ه

 4 همشنو همشنا ودبس وأن داو مل وا هكلا

 يأ معه عمو“

 6 هلا شيقئاضمو 2 مهرود يفانقلا مساوي مه
١ 

 “م 0 ١

 هنعلأو 1 ب ا 5 .خآلاف باح ِنالاَبَتْنأو :

 ا

 07 - ع ٠ معه هَ و

 عفت المع لك تشل 237 اهرافظأت يشن اةينااذاو
-_ 

 0 و اي 3 5 ن2 هد

 ىلادغلار دنس راسا لاق ىنارعالا الأف انني منار كا ل ا قا
 2 7 بيياح . . .٠ ايرإ 2 .٠

 رادع | بيش ةيسنم هو هلوق

 ةيسنملاوسنملاللمكتلا
 ام-هيف نيسلا رسمك
 رعشلاىف تدسنل |(هطيخل

 بيسل ة بق بو سامرعشو

 هسيتكهابدسانملاعمجلاو
 ديد

 ةرايعولاى ربنبالأق هلوق

 للاكل مةءاورلاو”ةلمكتتلا
 هتك ها اكلمهطعأ ىأ
 ويعم



 نيع مضل هيسان همس و هل وق

 ردصملاواهريسكو عراذملا

 5 ريضلاك بسنلا وبسنلا

 لوالاد اف ساكت لطلاو

 ىناثا اورات او حاصلا نم
 هملعرصتق او ح امدملا نم

 هنرهشل لوال ل هاد ءاودحلا
 سا.فلا ىلع الاكجتاو

 * ||| ىنامأوتانارقلا بس: ىفاذه

 نأ أم_سف ازعل اسس

 ةكرمم بسنلا هرذد»و

 ىععم ها سسنلاو

 يلا بتنك لولا لَو دوبي وهف هطاَح مالك |[بريتو مو سل +زلاب وتو

 (بسن) ءابلافرح « نونلال صك 0
 كدا هنت

 هس ع هك 6-0 21 © +

 اهبابسسو يح عانمو #* قيدفلاقيرينىدبت سلو

 هقاردل آن داوصوىرب نيالا ةريسعللءاهل و

 مو -

 اهيا سو خيو عانمو 5 مدلك وا

 ابان او ةراشعإ | عاضأ شعم 6 ا نمالو

 ساده ر يه و -

 امماقلأ سانلا ل_ءأالو 35 اهتاداس عواطأ ن كسسمتو

 2 0-1 و و - 0 0 7

 هتساننلا+ ٌرطنالو 35 ارض أذ لاك راثرتلاٍبريستلا اذا »* دشناو هصستق ضرالا ىلءبارتلا
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 ةمغورشوذعأ وتو ذو بيب لدم ديلا لجرلا برشلاو نوثلاوءأرلا نيب الصف ٌتاعجا منال

 د - هم ل

 يلوا ادنعابلتلا "توصيلات ( يف :رملاورعولأ هربت ة رهو

 لاو ةصاخامنم < !توضوفو نوعاذا ابازنواسي زوار ليقت ملا ىف سكك بزي

 دشنأو قرم نعراوءابلا

 زامل نعاني ودي * بضاغلاك شوا ةسظو

 و

 هديسنأ بالا حاووهوتأ افلا تس[ سنلا (بنإ) لال نبا

 باستثالاردصمهبنلا ل.قو ةصاخعان" الافوخلمقو ةنار ا دبلاو ةاوؤبمل
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 رطضادقو ال موك ددالملا لان وكو ءأن ل ءالاةمسنل و

 ىلا ارعالا باد ثنا نيسلا نكسأفرعاشلا
 مو ووري ل مم وس سال مساع عدو مم م

 ٠ امن كءلعدحلا بخ دق 5 ايس نيمر الانين ورخأ

 ناسْن بسلا عجو ادن ؟درل كلذ ىضشبال اوهفدإلت اربالىأ ة ةرطاخ اون ار ًانوردتلا اه سلا

 انليستلاىأالب ست اهب نعل نانا لك الاقد ديزولأ ةسيل) ديل اك سسللاو

 29- 10 88ج ءس سس 000-5 م9 9 عءؤد ادد 2

 امسلهمسلا لل بسن“  نأهلأسه سنو ها عابس هم 2  همسلو َْو اره تح
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 سل »هم<> يدم 2 ع م9 م

 توكذ داذا ا اال :رلاثسل دولا ريك الادعالا بتلا ةيقنادا

 هسانو يبا 1 ءاررابا اناس ا رشلازو 00 هم 0

 9 م ساو

 هبدسو فات الفّبسانينالذو ءايسن أوءابسلع .هباوٌسانملاَبِسَنلاو هب وكرت
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 م ه6 سلس 6

 ل-رو بسلا ع 00 نم رقلا لثملا فو اوال هكسمل رقكأ

 صا ها عوم 1 2

 ىلانلاعلاباسللاو قابس أمهو ىدسأنالةلاقيو بنسأو بس>و الب وسام سس

 1 تنعم 2

 هعجو
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 ما (برث) 2 ءايلافرخ « نونلالصف
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 2 0 هس سعقع 9 و 7 2 9و لكن مود سس س

 بدو أب ود هيفرداعم :روطقر وةرهظل ب دناو بود : همثت راك ب دنو ف ةنودنوأن دن هرهظ ب دنو
-_ 
 هم مهم سم

 د جملا مدلل لا سءالاوأ ا هيد هسا دعو هيلع بأتم ا

 ةيداثلاوءدن نأ ددلاو نزلا نم عدوا رتخ ا هلال حار ءلِبدَلا نم دوو اكلي نأ ريغ نم
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 د  لكوصفلا باونأ ن 0 لا كلذرساو هانهاو ؟ دلئاواهلوقف اننا نسج ترم
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 نأو كلذ نموه ٍسَبدانألا ةرذاك يدان لك ثدذ-للا فو ةيتلا بان نموهفواوهئادنفا
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 يخت فب رطب رشة جاهلا فرح بدل جرو هلا ءذا آومتاضو نسا تماةمكاقا7 ل

 و و هى و دعو وَ

 ناتو نسور طقوم اللف لس وزدكف الرع هيفاوم م ويءأت 26 سرفلاكلدكو

 - 5و ع 35ه م ست مؤ

 تدان أب ددنااو ديلا رغدة: ىطامملا سرفلا بدلا ثلا ندر ؛ادنتديدقو

 م دلو يآ ه0

 بلو نوعراسي و توجب ىأ فويل دوعذب ىأةنوعمو أب زحوأ سمأىاموقثاسا ْ

 تاوذنءموقلاب د ناو رع الاانا كاد ميطتو هادا كى رب شرقا ىلا موقلا

 ثيدخحلافو باح ةلدامدىأ هلبدّتناف هال هيدنىرهوملا هلاوبدتي نأ نوداضيأ مهسفنأ
 9 ورسم 28 ع

 باس فدو عدوهتبهنا أب د افهتدنل ا هنا ارفغىلا هباجأ ىأ ,لدسف حرخ نا هادا

 2. همم ©دد ءمو 2 5اس

 2 ها ع ع

 امهمر اطاخ سفن و هسسفن بدنأو ناطق ثدألاو هضراعىأث الة 4بدتناف ماكاو ىرلل

 ظ درولاٌس ةورعلاف
 و هد -2 هول ىو ةسورو 9 1

 رطخ سفن ىواموب بدن ىلع * م ادا

 همك و

 عَرَفلاوبَدَ :لاورطلشاو نيس فار ءالا بالا ءانتياممد برعلاتو ينسوا

 ثا نّيدع -

 هذخأ اذا ادم لعقلك هيفلاسقي ذأ قيس 9 ناهرلاولاضنلا عضو ىذا هلُكَبَولاو

 >َ 0000 -_- م ع هت 2 م سءو 0 8 مس 82 5 ءامو 0
 ءءء

 صنئو سنو فهز انبعشو أوغمدو مم دوب دم :اومدتن اويضة ساو ضيتساامد-ت ورعولأ

 017 .٠ 3 . ءا|و 5 8 . 0-0 :٠ - 0 ٠

 يدم ادوَس تاكو 37 ا هلسقبَدتلاو اريسيناك ناو

 كا ا

 ١ يلو هللا ىلمهقلالو راند بس هبكر , لوس نيديز ةحلط أس رفبودسنمو

 نكرلاو هو بدن نم .وهوبولطلا بولا راقي سرفاناك ثيدطلا فو ارضا انا اخوأ

 بوما (ن) حرش ىو ههسج ىف ناك ب دل ىع”لدقو قابلا ل ١
 و و - -ٍ

 وا م سو

 يا "رن نب ىدعر ءاشلالاف ةمدغلاو رشا

 انيادّتنامويىأ ذكموبان دنو نيهحووأاهحوىأ نييدنوأاندنى ءراو اعراب لول

 فكاغ_صلا لاقو حاصلا

 هدحادبز نك لذو طلعوه

 هدادحأ ند سد م.عمو

 | هرظتافأمومسل قاسو

 لردك



 3 ياي ع نا فوت

 ةيلعلا ةسخخ ىت-> هلوق

 تطبض'هلغةمالو هلوقو
 نيت ولصالا هذ 2م

 من ةبامغلان مني ةدك

 نكلءانلنا نوكس و نوثلا

 نأ عمدرظناو مقل لكشب
 ىعموانز و ضعلا بغنلا

 هنمةرملاة مل انآ لمتصف

 سصدقو مارة ىورو
 ةهملاءالا هةغىورو

 5 ةسقوف ةانئماهدعب
 ر ررذ-امهمنان نوكس وامهاوأ

 يدم ما

 فصيئأبس ودون الاف هلوق

 توقايفاك اهدإووةسنظ
 نيعيءايبسعأم 3 ارملذاو رو

 هيصممأ ب انيق هل وهم

 اذكحرجلارث اةيدنلا هلوق
 ينعملا ادهب ةب ديالا تطمض

 0 رول ازهل يسمو 10 5 017 كي رردج وللا
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 باّغااو نصل هك 3 باع ةقراسم 7
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 1 ع 257 7
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 بوم ناوٌرْستالو شيرميلع سبل المسلم ىره ولا مسالا هلل .لو شرب

 هريغلاقو باوصل اوهوهدمسنب الاف اضيأءافلاروك ذموهورعتا |عساول قو فوذحلا عساو

 0 ردشلاءاهل كيرلا, سَكَل و اضداءال |ىفهرك ذ قأم_سوابقاعتءانغل اوءاملانوكس نأز وح

 رسقْلاَس .الوْبْحك ناصْعألاروُشفْن منال لاَ الو اهنم بلص امرسشق ل بقو اهقورعرشق

 ووو ع 1 1 هس

 امد 5 :رهشلاتيضردطمنكستلاب بحلاو مضت -اولاو قورعلا سه لاقي نكلوقؤرملا

 عا مم - هي تام م مهد 5 ه ى د -

 هذخأ باو هيحنوام هم و هيد : هيو هدي سنا اهقاست 2قتذخأ اذاابخأو
 ص

- 



 ىاك نونلاب انتا هلوق

 حرشف ع-قو و”لمكتلا
 ىازلاب يازللا سوماقلا

 دف رش حل ضعبل اديلقت

 انيدنأب ىلا "ةلمكتلا ةكسنو
 ةئاغلا ةعمصأا ٠ نم تغلب

 دحيلاو اهفلؤم طخاببلعو
 ىف“ هإو حراشل و

 تفتحااذا ةمرلاوذلاقو ةلوق
 "لمكتلا فاكمدعب وؤملا

 ميرلاّ ك1 متىناوللا تفسع

 ين
 فئااسملالبهلانانحوالالك
 0 - وىاوللا دالبلاىأ

 هينان ددد_ثنودل را

 ىأ فدهك لسهلاو

 فلاسملاوءاضضلا نطاشلا
 هامدقتدق ىذا لعاف مسا

 اذان الفوب لك هلعلوطاذات ماو ملا ىلع بنو بائس ويلا ىَبوهاذاف

5 

 قدزرفلالاق ركن
 ةسوو ه2 م و هو 00 :

 دركلا ىلعنيسش' الا تتم رض 5 هدوّدع با راسك ذااكو

 را
 أن اوبوسن عجلاو ةلوعفأى مهو ةانقل اوبصقلا ىفنيتدقعلانيبامةيوينألاو بويثألا تب آلا

 اهل تراس شرال علي طنب هو لفلاَتتو اممعكح رلاوةبصَلاٍب ود اهديسنا

 م م5و و

 كلذ. هيسشنل | لعاب يا راخمت رابين و كلذك تاينلابوبناو ب دوعك ىأبعانأ

 ىبا ارعالانناهدشنهلوقو

 25 دو 8 م #اس يم و8 2

 00 هلم 35 بكرأل راد يس
 و2 و

 56 0 ال سمس جب

 رهظأ مت تنأ ىلع ةرم 1 ةيلادننو :ادياوزافذدح هن "6 نزلا بيان بالا قعينازوج

 ىلع هانهدوأو ازئاج ناكل ةزمهلا م ضف بيلالا نيب لاقولو ةرورضلل كلذ لكو فيعشتلا

 هنالدحاو نمرثك أ ىضتقي نب ناك ناو ينال نيلوقيدأ هغاتآو فذ وألا دارأ نأ

 دشنأو مدرك لاذقملا هوندا 0 سائالانيبلاق هن اكف سنا دارأ
 و

 - 0 هه و 25غ -

 لافلَذه يقع رطل 1 يوناو ر هدا نم ل طبل فز نالاو 31 02 0 35

 2 و #8 نا

 لملف روحا قاهلامنلانود 23 م اةقهاثسأَرف

 و 6 مل لل رو ده 0

 فارشآللاقي وليا نمدد 2# ىن: سانرق 2 دوار ارصخو لياقة رطبوبنالا

 املاربعلاةورو فضي جامتلا لاو لارأ ةمفت فان اةريتالا اذاضرالا

 ةمرلاوخيلاهو لات انااا
 6 م

 2 4 4011 2 هده سيور 3 لا لا

 وه ا -و س 7و») هو و هس ه- هو

 دصقلا 100 2 ططأا ادبي مسالا يف 18 ىا
5 

 همم و

 لاقو ملا 0 هوما (بتث)

 ٍبوُمْنلا لا اودع 27 بلا ىلعاهايدَفرْشَأ

 نما ضافاا بعل ريثالا نا "قربة دس عمأ يبل ثيد» لاق (بغ) ها سمس
 03 و م ووم ع3

 بعمق اناثيدالا هنمو هعون اسف الضاف ناك اذا هبا حن يحد قوناويح لك

 رحاشلا
٠ 



 م40 ١ (يص) ١ ءابلافرح « نوثلاوملالصف

 77 سو 6و م 2 7-2-2

 بالا ورصتيو دير دموهو حيو لادا, والاوهلاقيءاس وللا اوهلبقدو دممءاد وللاو

 د ه
 لاي فارعالان با ر رطعلا 8 ون بالما هريغ قوأً ناك ىرهولاداز يسرافبيطاانمب در

 نا ارفع مَ نمدفاطلٌةَلكاو لاك 1 لاو شوُقدراورببعلاو بال اودِسقلاورعَسلا نارّمعَرل

 ه8 _- 95 © س
00 

 هما او رحلاف
20 

 ارارتلا ل كاري ىلع 3 ريغ ىنبءاسنتتطوواو
- -” 

 ومو © هرم د رق منو < هم

 ايالم هس ربولاٌن دب * ىرع امس و ىلطت

 سم م 5-9 0

 كذهلا لتلك باللارهطاخإ ءيشلاب دولو هب طم ىأ ب وام ئنو

 مادام مسو ا

 طءابعلا مدكب وأمن 36 0 ناس اسرع

 باوأَمل اوهندوحخو ورلامأوةرتا هذه ىرهوللا عدلا هيف صوب ىوألا بوما ديدحلا وأأ

 هنمل مك م ريثكل اء لا هو بيلةج رترخ [ى ىئانثلاف سيذهعتلا (باوا) لعوفم ىلع
 هس مة و ووري و سد وسع ورو

 نوه دن |لملب هن ”اكريصد دوم دنعءاملاردتسفات 0 نمك4نعد در وينص يطا عسل ش

 م

 0 بولا لامغشساباوءلوفار ءلاله أ نأريغبرعم مأ ىلرعأ ىردأالورو هنمونأ

 ءاي . ىلعءاجاسمو فاوفةءبزفلاقو لوم لب اووف دوتودورملاامأو بول هةر

 و) وم

 دمع ردك ىأاباملاندح .واملاّة. ماعطلا نممغلاءلمنمّلَقْأُب اللا (بما]) ءاملاناول فاوق
 - رق 4 و

 لعأ هاوار عالا بان عامك وكم ماعطلا نم ْ

 ملا

 تررك ةدقو معلا لي-.اهنم مهجر ٍس "أ ىلادزألاد الجب درأم ( برحإ) ٌّ (مبلالسفإ)

 ىرهزالا لاك (جنم) ساب اهب تناك ن لاب ةنيدم ى مو ريثالانبا لاق ثدد هملاق

 عمو 9

 لاك ليا رس عدلا اعذب بنر بابل اذهىفثيللا باك ىفتأ ارقد صم هج رثىف

 سا -

 قدصد_ةفن حلاق ن , مورأغلا اوهو روب كافل سر هلاباوسلاراطخ اة ديوس

 يراقب هود 121 0 1 (بيم)

 حاّيهلاد_:ءَءاصَتنبو 0 (ب) 5 ( نونلال فأل
1 

 ى أسودنل اسم ىد بع ابنت 00 ماكل ١ تا ةفوكلا لهآ دول رعلاقو

 و 4 2 م ءوص

 سانلا اًرءاذا» هد دمي دودحلات هدح فو عامجباد:ءىَنهاذا ل برلا بيو اوصصت

 فئئاطلا قا هنأر عن هللادبعشيدح فو داهتلادب ءسنل اوسلو 2220
 7 - 2 2 م وع



 لاقاذك ستكر كذب هلوق
 ىف لاق اضيأ ىرهوملا
 رك ذيهنكلو طلغءلهكشلا
 هذ ةردضفف اهفصوت أ سها

 ىأةيلاعما أ ةدمصتلا
 هلوقعفتراوةيلاسعلا هن
 ادتضريسانا ىلع ةيلاعم
 ىلع هياصتن أر ود وفودحم

 هيتك# هيتك ها .لاالا

 7 ال # ىضنل
7 

520 

 _(نول ا ةبافع م مالا 1
 0 و 14 و 2 م ه

 ناشطتوهوداملا لوح ةرادتس اوهليقو شطعلاباو اوللاوسوؤللاو ب والاو نوللا

 سو مو تورو 7

 د هاشلتمبوُول عاباو بئالوهفش :طعئأ نايواواباولوايولوابول بولي بال دقو هيلا ليال

 ىسعقةلاد وب[ لاق ا
 8 دع ع هم 9 هم -

 رج ليهسزبعلل حالو 5 ركل نا 2

 1 22 كاد
 لالا قاطاذا ىععدالا لاق ءار هل رودي ىهوةيخلا لك نمل الا بدصن شط عرس و

 1 0 28ج 2

 ضوملا ىلع اولاهكح لاهي فوال 0 اوما ىلع

 7 2009 سا و و 11 و

 ءاملاكلوحماساذا وأي بال تيكسلاانبا ءاملا نمد دعب شاط ب ولو باول لو نوللباو

 دشنأو شظعا نم

 7 نر هم دع سوط ال 5 م7 سس جمو 5 5<

 بولي داعم شغادناشطع 3 2 هالي ةمكل نمد

5 
 عم سل سال <

 ىأايابلدةوام لاقي ىلإ ارعالانءا .ش 7 اطعلا ٠ 170100 |تصاع اذان بيلمو هفلجرلابآلأ او

 5 2سو

 لفوق عمنرفوكتموقلا بولا م :ليزملت بيا دلاف اهكولل :ماعطلان 0

0 
 هوس اناكزار يا هوت الو بولو بال عبار 1 ؛والاوةياللاو م درر

 و وش هوه
 راهو ةبوتلاوةبولل فا بو تع قولد فول دوسأاولاتو روقو ةراقك ةبال عجبّبوللا لع

 م و

 نالاق ا 0 دلاليا عيلع قاموا اثيدخ ذو

 ب 58و

 اهتخيودوسراجاب ادق ىلا ضرالا ىهىمدالا لاق نيتهظع نير نيبامةنيدملاوثالا

 ةيتكرك ذيرشت لاك ثوللاوباللا يمشي اذاف رمّدعلا ىلا ثالث نيبامثادال

 امو اهتم هلا ىل. 0 03 2 < الا تا

 ا
 َلَوْطأاداوح مك َنوكتةبوألا ل. هنا 2 ياهل مولا ةيوأع جدر

 سلو ضرال اهح وىلعد اة: او ةماعلا وللاولاك ةوعدتناك انعرو نوكرام

 12 و :

 ادوسةزاخالاةِب وللا ثوكتالو دب وللا ند تساةركأو قوام كر هاظوهوءامسلا قلب وطلاب

 ضرعوأ طقسوأ لِما فت أى الاب كانو الورم نامدا اةراعنال بأن امصلا ف سلو

 كا لزب امكيمباممعدتلاىضراهاب أت َمَصْووةشناعشي دم فو لح

 بالادب ذآلاو ا لكيد :اللا هل تراعت_تافنّطعا (عاوردصلا

 يو ل ج6

 نوهتجمالو نول ثيدعاىفو عار نعبولكل للاب وللا 4

 ءايوللاو



 ؛رك اهتدس>اوهاملا ىراختب ار <سحلاو لابجلا || ١

 ويحد 31

 4ك هيفبهل الودي فهر اف مالكلا كر الاقي جالا طا بوهلأ هلو ْ 1

 ناس يطا كارعد َتهالاريشب ىذلاديذ_ثلا ىركا همفلاصالاو ل ١" ةعرمنهيضمأال ظ

 باعت ع نءفاريسسلا نعل -#لاوأ حدوهلا بنا اوجد >ًادنحرب ريق رجل عضوا ٍ

 فرعا وعر لبق 21و ربزو ةفايعاهب نيل نمل بق بهدا نم عوق ش

 بيهللاو ْن اعضومالاوباهلا اضيأ هل يقةيهللاو نول مسوالاقي و برعلا

 (بول) ١ 'ايلا نفرح « الاردن ٍْ
 يزل 3 ب فو م هذ "7

 هو دعءادستب اوه لدقو رابغلا يسيح ودع سرفلادهتكتأ بوهلألاو رانلا نم عفترملا

 - م5 0 وهو 8

 سرفا كلذ نوكد ىنامعللالافو هيرب كطا ضوفلاا لل اذقو بوهلاد لانا

 سقلاَو الاف ودعباس مهربغو

 ل و م 9.

 بدهم رخأع قو هنمزجزالو 5 ةردقا الو بوهل ا طوسلا)
 و2 < مه 9©م 6 مح

 سو ا هما 20 _- و 8

 عدصااوهلقو نيلبج لكني اوومم ؟21قو نليلانيبءاوهلاوةحرقلارم كلاببهللاو

 طن املاك ل يملا 0ع ووهليقو ليخلا ف ريغصلا بعل اوهىليقو ىنايعلا نعملها ىف
 100 2 ل همهم

 رن سوأ لاق باولو بوهاو باهل ماو ءايمسلا أ بي كاذكر فاتن عاتب
 همس ع

 هع ىو سوء 26 ماو سس  سعس 2 9 م8 م

 البهم نيقين لك ىع ارنب رن .* اع :وددوطلان 5 اهلأ رصأف
 م

 بد ,ؤذوأ لاق و

 سد 5 م

 ا انيصماباهلأ بنتو د 2 ءاودفوعشلاىرأتا راو

 ه2 ل هد ا

 0 ع

 ىلاعأ ف وعشلاول رأوه اذار رهشا اصلا تسري لوقت كلان ءك وألا اواو

 مم و

 ىنارعالا نا شالا قيس بهل 2

 ىلص ىبنلامامعأض عبةرنكب هوأو لاجرلا نمل ثكلا بلا لاجتجا عئارلا بهلملا

 لجوز عاكف بهدي زعلا ل زتلا فو هلالي بهاونأ يك لبقو مس

- 
 وا لو لاشي نالها ل و نزعه لذى 7 اع داكا نأكلدو امّدو واذهب

8 - 

110 

 و

 هوفالالاق عضوم
 بيهالا عر راثز ئنج ىلع 3 اقانخاَض .اهعجترو

 و ومو دك هس و٠ هز

 قيرط قرت ةبدعااكحرديفن ا لايام داو ةباهللاو برعلا نيرا .انابهلو

 2 -ٍ هم وم

 (با) ا لوا لأ عا 7 ا لأ (بذها) به محب ا

 اذكملاءاسك ةباهللاو هلوق
 ح راشلاكو لصالاب طبض

 ماتا |س 0-0 1

 لقنلا لصأو هاولاءاسك

 تطيضنكل وكلا نم

 0 !ىفةباهللا

 7 الارسسكم مقلا لكشيهنم

0 

 اريثكق مخلانحراشلا

 قبم-سيإ طيضنحرصبأم
 يدعم مأ هريغَل

 ىأ بهل ' زا هنأكو هلوق

 لصالا فرسكلا باهل اك

 بصللا عع بهل عج

 لئثمام,يف نوكسفرسكيا

 (ىنا برعلازاسل - م1)

 لسةنفد وهلا و باهلالا

 توك ناز وو تاقةيلعلل
 قلاف رغبوا ند وعمد

 رسكسابىأةباهللاوءلمكتلا
 هعمل بهلتل | نمةلاعف



 1 6 "4 7 "1 ا ا وي ا م ا اس

 هدشنأ اذك خلا نابهل هلوق

 حر ففرحو سب ذهتلا ىف
 عمه اهردحاف سوماقلا

 الافرع + ماللالضف 2

 ردا نمبر نبأ 3 اهملطي ليللا وام 7 اذا

 ام أوس يعئااذا قا الفَسْعَل و ادعي بهي ىنلا مام 01 نمسىد ابك و

 و وو #7 رس

 عما عوق مسار زيثلاب هللا عير است اا ذااهشلأو ايغالاه دو ديادلا بغت و

 لحزلا ١ اوعدنأل لوقي ب الآلااو ناتالي زعلا ليزتتلا فو هيِسَمْلتْاذكب هيقلدقو باقل

 لسأف اينارصنوأ »دور يناكحن ديلا وقيال لوقنحاجزلا لاو هيلا هئام-أ بح ابالا

 | هلل اذا ابيقلتل هفلا مالا تقوس القتيل اق نمآدقو ىارصنا دوما
 ظ قالك لاق هنأورعونأ يذلا (بك) لعوب روس كلوقك لعفلا نمل

 نامهللاو باهل ْ ودهلا | وهلا ب م يالا ومص رريزكلا
 جس هك مص هم 6

 تبهلتفاههلو تيمافاهم هلأ دقو اهرسرانلا بهآ ليقو ناسا نمصاَحاذارانلالاعتْما

 2 هع

 لاف اهدق وا

 بهل مارعضلا لمع 03 بيتا ياا نابع

 :ككلاو ا راو ا تلا امهللاو

 نم( 13 0 ان م رك ص اصس

 رصيف هنميدنحلا صد را * 353 0 ةونامهل

 م سادس

 ةدشن اهلا هديسسنبا تَدَعْتاىَأ تمهطتورانلا تلاو 6 2 : أوذورانلاب هت هللاو

 لاق رخل اهيدشتابهلمو واهو واطراف

 5م ماه و 9 ا ه- ةسوسو مد ها <

 را هنمدوعت 2 م ى مرماه 35 حجَص ن نامهل 0 تاظ

 هع هس

 نيتقزيلا نيب نوكبال ىت را كاهل اناهلإ قرية هنوالاق اكل

 زحارلا لاق مو انكتب اوُتانَملا وتاهللاو 3 هح 3
 هردا باهلهنمّتدرب و 37 هرضخش هماج ىرتابج 3 هريثوالا نيب تدص ا هعءادوووالا 0 رش» هوم د هده عاق.

 ب. 6-_لح ل «همدم 9 سوس

 5 هلأ عجب او ىهلدا م و رمد ى و بضعهيلع بَ لاو با 3 لاو 86 او نامه مذامهأ بهلد كلاب ب ولدقو

 مزاكب أ نرشبلا
 اراهتلا بوتين ايتفلاَن ره قر امال كابأتاو

 و 9 - مود ض رو » ةمسد
 مرطضا اذا ىمصالا عطا ارامُعلابهللاَو مرصد و رت كلوقكب هو اعوجرولتيودو

 ,رك هد 9و ه س مو #ث سو ما ع و”*ه <

 بولمزابغلرلا رك اديدشلا س ءرفلا لاقي و اناهلإب هل أو اءاذهإب ذ_هألبق سرفلاى رح

22-0 



 لافو دارطلا ُلوُطيَْلَتلا و ١

 رعدلا نكردأف ىدالوأب ىئازغ 33 هتباغالف ىرقد يفلت

 ل

 4 (بغل)  ءايلافرح » ماللالصف

 2. ل هه هه 2و

 بغلو مي كايف تا ءايعالا نمةبغلملاعببغاللاو

 57 ايم مث5- اق ل صدم وه

 ناقربزلا اكو د يخاف اوى مسن لذنأ 5 دك و افلام دح م همتدحا بغل مهمغلم مول

 هسو و 2و ه 9 ءهمدع

 ىغلو رد مكنعفرصأو * فرست تماثل(

 دى ”١ يع ان 1 0

 بغل ل>رو كمالك ' ىسأ كبفلانءفك لاقي و دصاقالو ئاصال د_تاقن غل مالكو
7 

 سد 8س ا ري ه9 م 5 ور

 لد انميارعأن ع ءالعلا سور عوأ كح مراسل نو كس

 و ِِ

 تلق ةفيصااوه سلألاقف ككمنءاسلوقت أكف اه رّدتح اف ىلع هنا وغكنالفنولا
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 ىأاهخل سو هلع هللا ىبصهللا لوسر ناك 5 رطشنال غدا ىخ درنامعل إس عأ لوقهنمو ظ

 2 1 د ا 8
 باعث دشتأ بحالك بام قب رط و اه مواهكضوأ

 8 هةموو ا م9 و

 ل #4 ”ايلالاةرودم ملال

 مص انك سس ' وه يهس

 هعجن الفصل لوق وعتدر 3 .ولاق ا داوناك اذا ب 1 وتل و بحال قير رطشمالا

 م تايلر 0 راذاابلاوا ما .وقيرطلا
 وم مز )هس هوس ههه 6

 بلطلاو بواطملا ىلثأب ًايالزملم » ترد او ىو هينا عاصناف

 وة سو و دن موددس

 زروخ انتا هيو سل باكا او !!قيرطلا ىفمديو بحاللا كرب

 قيرطلابحاللا تا وو رسالات أره المزبأثيدس -قو بل

_1 
 داس ا ةقرثأاو لأ لسو حانيال ىذلا ذاق عساولا

 بح م>اللا ردا دم "الا فاّضقلاك ةودع مهل 'ئ

 ص 2 10 م عصر لال

 ىأابل- سحب مو «ءرصوأ لرابط هيفّترئأقدب رضاطابسلابهبطو ا ا

 يانا و صوص سر هو

 فو نال بَللاو جصقلا ناسللاب رفلابيذهتلا أ ةنامللت مول باو ع مس

 ىدع "لالا يو هش : لكحامصلا

 الماما ضارقسك انأس 1 * رع مكضار 24 ْن ءعفدأو
 ترب م

 (ىن“ برعلاناسأ - م.)



 | دبا وبا رس ١ . ماو "ية. سب 598 "نري ل الا للا اا
 داعب ايدام يتدا ١ 07 4 امر 100 5

 5 700 م

 0957 ا اا نا رع انيهدديش - تا
2200 0 

 ءايلافرح « ماللال دف 3 (بخل)

 ةءه

 ةعبب رن لهلهملاك باري سكشتلاونيعلا نيكسن ةذص

 رمل لا عيا 35 اننا ب

 مدد ” - وس

 د اًؤاماءافةبطةاشلوقب نهبرعل | نمنال طسوالا اركرذ تالا اولا ةوهيوبسلا

 ٍبْلكلا ىذوزي 6 لوقو ادهىلع
2 5" 

 مَحرلةاهر وزردلا كش 3 مزهتاذ ةياساهنملاتحاف

 نوكت نآزو< و رو : [تفوىفةردلا ةكشاسنوكت تقوى: اشلا هذهنوكت نأزو <

 3 8 8 وم و , ةءوض 5 3< ير 7

 ةاكرلا ثددحىفو اسما تيلو مضل هب ولتيحلدقو ةرب تبا لاو مديعللا

١ 

 < هناء ع

5 8 

 ةددطلافو د ةصاح نانلافزقو 4 ضار ئعلا نم ىهلمقو اهتمل فقر مثأةعرأامجاتن

 6ث ص 04 1 2 ه- ووم رك ه- و 00

 اغا امهو هنظأ ىبرحلا لافريثالا نبا لاق بهذلا نمسح لائم مهاودسف ند سابا مع

 سلف م7 2دال

 لاه هذاا نمةضفلاالاثم لاقمال نال شب سلا ذه ولا ةضفلا نيعللا الن نءعللادارأ

 ماللارسسكتوكنو اهتم لكىتلا لماحاةاشلا نوت م اخ و مضمإلو موهؤم

 اذه مش هللاهالجرنأ ب را و عصقو ةعضك بط عسب قو

 ةيلعوا تبن ىلع ىمومشي دح فو ةسل تراصىأ تدل اهلعل عب رسل لاق فانسلاهلد_جأ لف

 ف اذك ىسومول آلاف رث هالانءالاق نالت الثيل - خاومالسا اوةالصلا

 هتكو برضااوهوتقللان مءامتلاو ءاطاءنوكص,.نأالا م ليثح
 هموم

 ىوراذكه ىدوموتأ لاك مهملاقف بالا عبط ذخ [ةلاجدلا تيد تو هيريض ىأاصعلاب

08 1 9- 
 شيربامم مممو مهووهو»ابلا ءلابكو ربو فلة سج رتفريسثالانبالاقو ءافلاءباوصلاو
 ووسع و و

 لاق دعب لصمب

 بيجالملا لاثم اكءوجولا دوس #4 مباع اذام

 00 ا وم

 ىشارخوأ لا بلعل ن 0 0 يللا

 ْ تناك ذا هلع عجبفدرطملاسايقلا نال اردان تامل ةسلطمهضعب لاو لصالا ىلع عمذ همك

 | رتاوطعقأ ىلا ميجانرك 00 ةعدملا او نال فلاق كس يقف تلقف

 ) رسغنوكبتألوال اولاق ىوارلا عصفىلالا منك الات طل خلا و

 بفءطت

 تولت ننس ينام _نرتل دخلا لي لوا

 كحل ياو



 سلال ف
 دانسلادنءسودلا توصةياكحوهلاق مهلا لبو بلو 0 قالا

 ع

 نب ©هدو -

 بالْئالاَو ةقدو ًءاكح عب اولازه“غلبلقلا وشل تابّنلا نهّبامألاو رب ردك بايب 0
 هدو سو هم

 ةأىه امساةنابأو اهيئو ادمن ةفورعم' هلقيباللاو رصشلا ىلع ىوتلب تن بالبالاوةشيشح

 لاك عضوم ىلو أولو :

 تدي ةاهقارعأ ىلا 3 #2 ينم عل ىردأ موريس

2 0 2 21000 

 ةلكفاوا 0 ا (ب) ْ
 2 4 م

 8 هم دك
 لقرار م 33 ورا ا ا

 تنالّنيط لوقت س قولا داو اللاوتزاللا لاق بزالنيط نمىلاعت هلوقىف ءار 4 هلا ا

2 "3 

 انياب بيالث مك اح بح كاع بزالل مزال بالا ْ ٍ

 7 - ُّغد 0

 هو ١

 در « ون نب كلام لاك و هيلعمد هاذا 1 رذلا لعبنا هيلعاهٌدساذا اهم 2 ُ

 ودؤو اهو

 عاحالبكموهفرْاو 00 هروسالا لولا تا

 أى ءوو

 ١ بلمو هفهبحو أ ىأانابتلإ مالا هيلع تتلو ملا مارأ ارفهتدبا مزاللا بَ لاو هسرف ةىنعي ١

 - دا راك مسدس يوم #

 هايس ا ودب دول هملع ساو تدلل كذا: و 0 ا شاءاه هر ةموةقانلا لبس فلو ْ

 ُلا (بح) ناقل بالاس :الاو لالا ثيل لاك 7 هع ند نربالدت اك

 رهزلاق توا الامل 1 حايصلاوٌتْودلا

 ةيلكابواقمدن'اكو طالتخا 6-0 00 او وهذ 0 2 هلاثهدحلاف ف
 دراي باسو 0 ةرثكو بلوذوم مرعب تلركسعو روس تود ١ 5 ل م رو ممل 2

 0 ىهِ

 تاب و ردم جو باطلا لا لمد دعرانس آتيغو

 ناتريخال هوة بلو وبلاش كلذك ناومالا بلو 8 طضأ

310 

 رهشأة عبر اوجاتدعبماّملا لع أ اذا ىمدالا ىّرعملا بم رضع سونيا ءاومبلعت نع

 تتسلل تطري تابلمابشو ّ أ لام و بالوفد

 تالة جو ساقلا ىلع تاَبَمْمَل عج وةيطرتعلالاقيالو لاق اهملركىلا هلال

 ةأ عا اولأك (ك هب صؤ مس ءادنأمهدنع ل ألا ناسدنأالا نيكنتلا هقسن الذ اثوهولي و هل

 كلا 0"

 قىذلاّلا كلام لاهو هلوق

 هرب وننبمةملافو:لوكتلا

 ةغلابللدد لاو ملا لف

 ىعحم هأ تب هىوربو

 ثيلثتن ىأة بل تاشو هلوق

 ةينعو ةحرفوةمصقكو هلوأ
 ها هريسعو سوماةلا أك 2

 مىيحعم



 0 "1 ءاملاف رح « ماللال صف

 5 7 1 28 5 هم و ا 8ث د

 ' ذخأ هسالاش هن ررح ودين ًافثد :دلاو ه و ه هر كن هماع ضدق وهردص دنع ه.سنال وهىدلا

 آلا جف: تاعج اذا كلذكر هن هنري بلدو رد دَع هباسث تعج 5 .اذاهسأل .التوهببمأت

 نالْجرلاَببلتو ةدئازءاتلاو عدلا ع ةضومتمالاو العر ير بتكتناواأ

 اه لدحاوب وق نسر سوهيلع نا لمى لانا ثي ديلا فو هبحاصبلب ا مهتملكذخأ

 و
 1 لن سرح ع مو ه-- 8 وس تعو

 ب بيؤذوأ لاك هيسيلت د ةفامز ميم در 00 هرديص دع هر دوني رحت ىذلا بيلتملا

 ا مس هد 2 8 ي بي ع بياع 3 0

 عطقأو شجأ "شح هفك ىف 7-3 بدلتم صاف ن مةيع

 يع يا 7 دهب

 تصدم لك 20071 6-5 م

 لدتا لوق ]وقهنمو ب.لتملاتقال ]روس لب | سل ىدالليقاذه ن مو

 ِ هلل اه دنعماب سان الدرن اشيدح او 3 ره َبْتلاَناا 0

 1 الاب ع بلاد ل ا لج رلاثَمك لاق

 عئاددلابويأوأءاقندصتلانم نيقفانملايارخاب هأ هنا ثيدا فو لجرلاباسثن مسللا

 , هل سمس

 هديسنبا لاق ددرتلا بم |او ةريقبلاك بوث ةبمللاو اديد شار ءرتف حد ادرب هيبلف عب دونا

 لعد 9] آكلذو د ارذنأ ١ اذازعي رصل اولا وهامكرذأ الو اذه

00 

 5 ايبلو ىرتعا اذلا اذاانإ 5 نيكو هسفكب بلا العرس قلع سوتومتلا#

 9 قس 5 هس

 را ضرع ءةئثلاثلتلأو ان راد لادم عندرادستل لاهو

 س 3©8 هه 2نلو هس 5 معو

 ناك اب انتا رخت نأوهليقو اهداوةاشلا س يللاو « ايلأب كيور ارقثاو
 3-0 9و مءو<

 لعداشلا تسلم امتيوباولا لعد راب ءللاوساتلل ار "رماد 2 ؤاهدلو سد

 سدّلا تفشي مسح اذااهدطوتاشلا فلا هعضتنيحهيلع ٌتاشأو هتسحلاذااهداو

 هع سدة غصبا شنب قرا لاقو قرشا بكا ورعوأ

 وسور ىم# 7 جي دع 14 مذ هه

 كك اذتاوا فولد 3 ايدو رضاك انالءصاتحارو

 5و -”5 لع رع نس دلع - قدم
 - 4 و

 معلا ِبلابآو 0 املع هب 2 دوذو ايفل رأت ىزعما ىلع هتقفش بلبل بدارأ
 3 م

 دقوناسالا 0 الملا ل عم ءموناسنالا ىلع كفطعَ 3 اواو 2 1

 :تيمكلال اه هيلعٌترلمل !

 همس7 بوس ما وص

 1 1 ل وبذا كل ب رولا اك رساذااّمو

| لوقت لاك هنأس نول نع حو
لع فاطر !برع |

ثمر كلابباب بابل ي
 : ماو ماَدَح ل 

 تاما ع ناتي دج و ىلا ذلاقيدقو نيا !ادنغستلاَتلاو رخلابادللاو
 27 - ا

 "فئاطلا
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 14 (ببل) . ءابلافرح * ماللالصف

 ٍبصْخوةَعَس ف ىأ ىرسلو خر لاف نآلذ لاقي بيدهتلا بيكا راهنالاقد لابلا
٠ 

 - م مس” م 2
 مح ءىوو هدم 289 هاء و 8 ع 5

 لقو ضرالا رخو ةلخلا ني راصف همطعم٠ نمرد حن اوقرتسااملمرلا نمسللاو نمأو

 هم رلاوذ لاو مدع بكلب

 م ويك هم :

 سا اهي ىف ةسظاج 19 - ما وتابللا ضو ديملاةقاَر

 دى هو 8

 ايل قدس ضع ق 02 لبق صاف منك ل يقص اذبمعلا لمرات رجالا لاك
 ف 9-0 9و سلع 10 د مء ضرع 6 عا

 لح ِ نمابيرقناك املمرلا نم 1 00 سال يق صن اذاق ب ادع لق صنادأف

 مو<- 2 95 سو 25

 كل لالا تامل ارو بلع نعبابلوٌتا لعجلاو ركملاوردصلا طسوة.الاو لد هرلا

 «** وت رمل مه 00 9م

 ا و اذه يلعاومس. 6بلس لك 0 "كت ابل
 © 7 رس سو

 1 لب لانا تي لد الاَتأب اف ذريتي

 اهعاركو مهلا ص ىع َع ١ ا 4 0 ب تلا الا ,ناامهدح أ نامنعم'

 همم 0 ع ١ 5< -ِ 2 ى 90ه هد 00

 ىهفتايللا طوفملا ناك ناوديررحمت هرحضو هردصدنع هامش تعج اداانال تبل لءقادهلو هد

 3 ةهسوو ١ 1 0 0 تع و

 ىدنع مهضلاو هو هدمسن | لاق ليالار#: اهيفو رد_كل|قوقى !اهبمزهللاو مهو ةبللا عج

 ص سام كس نوم © د ص ؤؤ ص

 َْت رش الة شبلل ةمللا وقل فالا هك نلانوكتاما ثدي ا قو هلا .رضابله سلو ||
 2000 8 ند هآ هتهمع و س قمع 5 وك ع ا

 لكو هريغو حالا مولا بيلا ورعشتو مزح لدرلا سيلتو ا هم

 وى ددعو مو

 ةرانع لقب كم باي

 5 همس لك

 بيتك عطاسرابعاذه #2 قد لو اا

 لاك 9 --- 51

 ةبابلل مساو

 هداعالا سسمسود )وم < سد دن و و راؤدالدع

 رطل ةبابل تك تنعطف 7 م ارطموب ليحل اتدهشدقاو
 مد

 ىنولااهديتحت ناهس عر رمسبالااهيكس :مىلءامفرطدحأ أعضتنأا مطعما بلي و
 همم 9 سس م

 ارك امناشالا نمبيبلتلاو رمبالااهيكشم ىلعرخا الا فرطلا درتواهرد ص هب ىطغتف

 د 0 وهب ةموصللا قوددس موهقنعف هيأسثا .*لعج لج رلاّببلو هيايثن مبلل

 هن هو هيلع عجباذانالف بيمن ال اة ار ناك ءاوهوكلذكد هيدي



 ماو او ا ال كالا ا يو ا
 كاك شلل 8 5 / اييلعلا ل حملا خب

 35 8 ١

 ءالا فرح * ماللال صف عع)ب

 فرح عمتودلاوهىذلا يب اا مسالا نماوقت#شا الت ةينثتلاءأ يه موصعل ل عَ

 طل نماتدل اوقتشاف كلذوكو تالع هتناالاهلاال . نماولافاكهفورح نم وعم ال_هقتيتتتلا

 كسل معز ةسنولام أو لاقي وسسلوقاذهو كليف ةمنثتلا ىتلاءابلابتيمل ظنا ىفاؤاف كل

 ةراكو مالكا فلقد علمك نأنو جالو لاق لاعُف هئزو ما هدنع هلصاودرف هم مرأ

 سادس هس

 افل اءايلا لدبأ ع 0 علا نا رهاب نمكةيناثلا اللا ىف ىيلا* ءابلاَت يلق

 ءايفقلالا تلقي ءاهلا ولسا ىف فاك الصوم هنا اصفاهلبقامح اننا 0 2

 سنو لعديويبس عج او كيداوك لع وكيلا تلقفرمضلابا علصواذا ىَدأو لعوملا فتاك

 كن أك ال اهرقُت تأ رهظملا ىلا هعْدَصَأ أىمبجو) كب داو ْك لعنة كسل“ اتناك والاقف

 ىلودب ا هل دلره و اهلناخاهفلا3 ور رق ارهطملا لا امتحأو ك ٌك.ءلع تفضأ اذأ

 | اتللا رومى دبى اف أوقدشنأو ٍراخىذأو ورع ىلعوديزىلا لوقناكر فعج

 لوقو كلذك بشان ى 1 كيل لامدالو ديزىالغةلرنج ثم سان لديهم اىلاهتفاضا

 هادو

 لاذ عمىأ كاذدعبهلوقو يطا اداراغ 5 هل كاذدعتىلاو 5 بعك نب رضملا

 . م

 ه5 <

 وهوزمهلانهتلاق دقبرعلان 5 و 000 ناكولاق يابت وع

 2اس يا لالهالا ثب :دح قو سامقل اريغ ىلع

 اذا ابُبَسح مهلوق نمل ىمالخإ انعم لبقو ا برا.ثل ىباجإىأ

 ىدانلا هبا ىو ةيملتا نموه درك

 ساو ادت ع

 كيبل اور عاب دوسالل لاك هب ينط دقو هبانلو ءاغطلا لمت امو نع

 0 كيدي هلوقىفبارعالا ءكراماواتكو لاديتآسمانعميلاطختالاق 031 :ةيئللا#

 0 3و ٌكعيط أ أ كيدي ىلإ عم رشا لاقو كيب كاددلوق. نأ

 مدي نال ربات و تئشفك كن دع هو فرضت ىذا ءيشلاكت روك ١ ًاوكتداراب
- 
 7 يدع - 1

 فورعمبدللاو هتزالعضماهنعسأملاو ا يسد قتامىدنعو هوهدي سن الاف

 نءامهعنعحرشسلاو ل_رالت وكي هريغو هديسن لاق ةقانلاوأةب الار دصىلعد_تامودو

 هد )و بع ها )ةموم م دى هس

 ابباهتالمجح رشلات سلو ءانبلا اد ههنا وزواج لهب ومسلاق بابلآ عجلاو راثئتسالا
 و نم م ى و وة ءد<

 هأ و رادكشف ردا ازو 7 1 دان وه ولحدال !ىلعءا»ب يلم هو. س اقل اتيلآ ١ و

 :ةسد ع

 هتنمدع | ع نم لا بما طاغوه ناسك نبال اق و فيعضتلا اراهظأب تيكسلان ا

 ريللاو قارعأل نب |نعكلذك كن هناوةعساو لاح تاك اذان ارسل نال مهاوقهممو
 يم .٠ ٠ .٠ 7 ب 7

 ل مهييودبعسس

 روح



 رسما نا ا يا

 ا جن  ءايلافرج < هس

 نيد هل <

 كياناملإ ىاديكوت لا نعم ىلع ى" هوكلامل لاقي نأ هّقحناكو ارك شوقا د كاارقك ردصملا ىلع

 ىف :أ ىلع ضرعلوقب ىرذدلا لضفااانأ تءه-ىرهزالالاق 6 !د«بةماقإ و بالادب

 هنا 1 1 كارما !١لاه لاك كد ل لوك وصلا كغ يدا

 اذادتلأو ناك اب لاول هالله ولا ا ةباحإد عي كال

 ه-27 577 هت <

 لمفطلوقهنهولاف معلا اهاطتعام ضر أب سل آ دش ماقأ

 99ه ي ددل روم 0 قتاممو -ه رج

 بلحتوح ورعلا فىبلت مينو #3 ا

 2016 5 و 9

 بلحن ىأ + بلحتو جورعلا قيلت 2 و هاوق يهل اونألاقو اهي ةنواهمزالىأ
2 17 5828 

 ىذلاوروصتموأ لاق تلو تاكللا ب نمد علو انا كرتف اللا نمدل هج هيزشوأبلا

 عا

 اولقثتساف كا 'اكرج الا لافو لاق لش ومدعلاو أ بوما ولاا

 هلك لاق هنأ ل ءلخلا نءديبعولأ حو نظل مٌتدِدظَت اولاقا6 ءابه نهادجحاا اويلقفتآ انثالث

 < و0 - س

 ىاكنسل كلذدكو من م 6 مقمأت اأىأتلشل هيا هم اصل حرلا اعداذاف تاك. ماتسلأ !ند

 و و 2-59

 لاق ةفطاعةبح يأ ة بل مآ مهلوقن هدو موهلاق هنأ لملم ع نءىحو ةماكإد#بةماقإ

 ا و كليو كنلا الامقإ ءانعف كل ذكتاكناف

 هد 05 سا م هثوو

 دعابة ئلعشي رداقابلا * اهنان طوب 1 0 حنكو

- 0 

 1 للعلا ءقإ واليلا ىهاجت هان عمنوكي و كرادبلتىرادمهلوق نمذوخأموهلإقي ولاق |

 ىتاقتدنت ذاهب اوُيآلاكسسامهل اوقو ةماقالا نمدلدأو ٌةعاطلا بلا ىارعالا نبالاك و

 ١ + هاجم تمعطأ ىأَ دبل لصالا فناكو بارو ربما رلا

 سأويمع 100 عسل انما ةماوإ دعب ةماقإ كلدنعام#م ةعاطل عطى ةفاضالل

 اوهام ليماخ امعْزوةفاذ 0 فالله وَكَدَع ةلزنعد دي اا
 و هو مدع

 57 لاخلا لوق هحج ىلع كال دب وفن ان ومسسلاو بيجر - الاانا فى ىفكتساالك

 هو 6 2- ماقول ه١ در

 ترهطً اذا كنك يلع ةلزنع تسل كامبل نأ ىلع كلد» ولاه قانون درعلا

 5 م9 3

 دشنأو دب ير ئيآتلقرسالا ا

 م 6 م ماه 3و ساس كن ع لح ند ا دس «< وهةصدص

 00 ىنرعلا د هييكلاخرك

 هيمنبح<



 ١ ءالافرح « ماللال ضف 6
 ْ يأ ايل 0 "ب 7 > .٠ . . 7 مهو .
 ترص وباطملال معلب عل لكك و فءاضملا هل اريظنال اردانوه وطلاب تنم ىكح سي دل

 و 2

 هوت ا تلا ذريصي ىأ ملا اذعيَط ادوعيَو يللا ةفهّنسب ريض لا

 كيبل وود لأ وزال لعنة غل ذثالا بالف بألا اذ شك اًدوُكو بل ىكل

 4 م67

 هيونسلاك «ابلأموق نمو ذلقاعبببأو ةيابللا, فؤضو توم لخنرو 0 رقئرو

 كت ركل بث بيل براكرخ وذا ينأى لاا 'الذرمغ عرس كمال

 ُبيلاَةبامارَ #3 ىتافذدتلا قيفاهلت اف

 سم و -_ ٠ 3 9و8

  ددش:مانيقرطو ةقراطو 0 3 0 يام ٍزاج و

 “3 ةسارعأ اللبقو ةقرلااهنمنو يلا ف قورنت اني لاشيو هلم هملتساو

 «مصص

 2 0 ةامادنعار ءاناك لاق ىمدالا بلا ثانب كلذ ل ىأتت اك هيلعنيعدت تال كلاما

 01سنوات واهو رتب نم ا ناهس تا م اضع اهات ًاقاهب

 لستر ورعب آت .واؤلاك يبلأ تاني واطنال لاف هيلع هلا ىذا الاف 5 ورتلاقف
 ا ةةس 55ع

 لصالا عاف فت انما سّئشامدحأ اوه و هيل ْن اك هيبل تح كلذبت اع دقهدمسنا بلاقلاب

9 28 

 5 لات اَ اكعد رعاشلا لوقف درملا لاف و ا 5 ه وبتسبهذماده

 سو 7

 نءملوق 0س لوأرموبتأ ًاريغصتا اوبال تقبل ت عجب ناف ى لاذ ملغ تاشبدي 2

1 2 : 5 

 مناللا لس ابا ممجو همل شن 5 ةفئاوعس رسقلا يطال اهلعأ

 كبيرا و اهقراش الهتعلسا مزال باودر وا ورا الوان عا الزالا قو ١

 أورو مانو ناك يل ىطاازاحمأامأ» ؛ورعو أد ثنأو ماللمزال

 ىلع ميقمان 5 ىأحاتعلا فو كتَكاطلامْوْرل ىَأ تنم هَسأر وليله هاوقؤهق ةراي لقدر حالا لعأ

 لاق ”كتعاط
 . 7”هوءهس ه9 ه9 مث هم دونم م 17

 ىوعديناةيبلتلقأ * نو. عارم اةءاروز # فودو :وعدولكنا

 رادمهلوق نموهلدلث لاك فيعشتلا جال مابا اة نادم كنت ديلولصأ

 ىلعليلداهفو ةسينثتلايلاوثاًةدابابحما اكو اوان أى ياش ىأىرادٍبلث نالذ

 بص حاصصلا فو هقلاَتاصس سمت كدا لكيت هيوبسلافو ردصلل ن قَبل

0 



97 

 اديشن د

 1 (ببل) ءايلافرح » ماللالصف

 أ ونصت فصيلاق و هنأ ىذا سأرايدتلانوكل ابوكلاءاريثلا لاق ب باوك و
 03 و

 ىو لام 0 ل 23 باوك (قعاباوك اكضي

 216 لاوسأرلا ماظعو وعلق وكل ٍبوُكَلَبرشاذا بوكيباكحوبار ءالانا

 هس وع دظو5

 ةروككت اهدا رص ارغصل !ليطلا حاصلا و ةرقاررل الا ديوكلاو ةحخر بل

 قو لطلا هي هوكلاهريغلاهو نيبال هأمالكدراةبوك ل انأ ىنريخأرشك ند نات

 ةنمو طيربلا لبقو لبطل لدقو در ا رتل ا 37 ركل 6 رسشا فال كب
2 . 5 

 1 او 34

 لك ٌؤيامىلع تالا بلغدقو ب ب اا وى لك بل را 0
 21100 همه) وع

 ٠ هوسات لوقو زا وزر زئلامس رمل ا 0000

 هع 3و9 هاد“ 2 هه < 8 ه2

 اهيلق للذهلا بلو ٌباراصابلت بلاس يلو للك الاهيفرخرانابسأ

 .#رص سو ) سود قو هم س

 ذولا زوكباباومغمجرام حاطب ذل خا درا نم ئثلك باشيلا 3 ىنلك صانو

 ه1 ةيعو و< 2 و

 بابل مهوهموق بابلوه جنبا صلا بابو و شلال لحارس 1
 د

 رب رحلاف 0 ىشو مهموق ظ

 ً 5و ه هم سه 0

 ل 0 رش د ىلع انورقابمنةمق و9ىر 5

 همس و سو

 اهنلسبابعجدمن ا | و. ةنايلدأ ارم ا تنعم كمو صلاها ُبابللابَسَحلاو 1
 0 ماه مل و

 هيفىرج بلاس بلو ٌقق منيع طتامللاو بالك *لكنم صلال نامل اهف رسب آبلو
 م7 و

 باللاو همك ِبَسَحلابابلو اهراخملب الا ُبابلوَقُم سلبا ا قيقدلا

 انام الف فسيتم رلاودلاف ”ل نمصاامملا

 - -- 1 هم 6 تت و<

 سابا باب ىهفاةتيلاُم 0 هتانبايحأن يخرشانأ الج

 سو 29

 ىمساعرو هنو هس د لك بلو لذا بام لباب فافنس .طاونألافو

 تك الاف ل اوبال 1 عملا اوُلُقَعلاَّبللا و الة
 ووويو دى

 ببل وامل لكن عزاو 5 تعلطتىنلال [ىيمكملا

 دو 9و لق

 «َت الا رشم هيلا ىلق# بااطو أ لاق مث ىلع ماهوب لع عجبك الع مجدقو

 امس سي ب هه - ع 9و9 س 04 51
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 وة و ه2 6و هس اص تم ل ندا ه2 مع ع,

 باكلا اوبالكلا هلتساف فيس ب الكب اصأق هند بذا .رفناد-أ ثيدح فو هاو ل!

 وه <

 ِِن نو“ هاند سنعلا او هتق .ةالعم.ةنوكت فيسسأ 6 قن وك ىذلارامتملا و علا

 ءاةيعضمب لاق ىوادال اودارلاهيفقلعت ل حرلا فرطف

 5 وو 00

 سمار اتالم ىلا ىلع 5 هبسمر فيس بويعم ع

ٍ- 36 
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 سءانوهو ىرتسا |لكلا هب لاطأ د امدخي رامون ميسصاف

 هامل سو ه- و هر و وس رى 5 < - و 2 5

 ناتبلك ااو هعلعا نم بلكلا لةعبأ مهل ةعبهنال ب تاكوهف ىنمبَوثوأام لكو باكلاكُبالكلاو

 نإ 0

 نيتبلك اودنان و م ل .ىهتاديدما يديد عمو ملا

 م دم ص و و 0-0-1 مو ب 9-2-9

 قرطنت لع جريس باكلا و كلذكفنيذثا ريساملك و عهلبا ف نيستبلك تاوذدئادحو '

 8ةءو ءوو هءودمو؟ هو 5 6 2

 3 رج ارفع شالا لقتل نمتشت تراقاقلاوأ يك نموت

 9 واود هم 98- ووو و 2

 زركلا عضوم ف لخدتف اثم ىهو اهيف ةرسلا 10 اا هيفي لل
 8 أ 3 22و هت 8

 تريلا |هنعرصقابلك بلك دريس ةزرافلا تباكو هيب وادا ديالا ليو

 هو و 1 وو 0

 أسرف رق بفصل ىلا ءاج رنتك دل ا ربل أ نب اال

 50 2 < اة هزردو-و وقد 65 6 <

 هيلكس 3 «رخ ىف عانطريس 03 هس داهنةمرغناك
00-7 ٠ 

 هر آذآ م سهرنا نا ها

 ه-:ملوقت نوال ألق طنب ل_«ري_سبلكلا هلوق ىنعاد_مبىرهو اد هشتساو

 97 واكمل ه- هس اساس ع ,يج سر

 لسد ةزراملا عريسا هقن هب نأ ب لكلا ديردنبا هلل نم ىد بم هلسصر همعو ةدازملات ملك



 اذك ناصغال !ةدراعل اهلوق

 لادب بود هتلاول_صالاب
 فىذلاو ءارلاد_ءدةلمهم

 ةانثلانةراعلا ل مكتلا

 ىريععم» | ءارلا دعيد تملا

 هسا“ لا ينل نى صا !4نخ تي تكا مضل ل ا ولا رعد ا ايس اس ننويتا#

  (بك] ءابلافرخ ه فاكلالسف 3

 َتيِلَكلا نارتتالا لوقا ومْدَقَت ىذلاَبلاكملا ٍبيلكلايدارأ هنا امهدحأ نالوقهريسفتفليق
0 

 دشاو لكلا صرح يلع صرحابلك : ئذلا ىلع باكو ىونأ لو اوبرشملاتياكردسم

 2-1-0011 2و5

 ىلع مهب دعو بع ادا ملعاوم اك اهلهأ ىلع تحفل امثدلانا نسا لافو هصرح
 7 همم

 ىددق ”لراجوا عشب عمبشلا ن مآ تذ الار اوبك هياهتلاف 9و كت

 اه ىو نب ا

 | نط ساما لابتك ل عت دبصفو هبدصر : ىلعاصرح ىأبلك حولا نمو

 لشد دشاىأباك ب ِِن رسدقؤد ا اوبلك دق ع نا ىلءنام ا ًارابإف ةريصملا لام
0 

 بالكم م 01 لا الالم بانا بكت راع الج لع مدأا
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 اذا رابكح .وهبق عمطتال بالك !!ةمزال» ؟ مزال هنال ناو ةينا مك“ ءىركا ب بلاملا
 0 د“ تع 9 5 9و

 هيشن ولولا مثراغصوهوسرشلان يكلي بالكلاقلعك قاعفهقرو قش

 كلارنس ذ لكوءارجاهلءاضعل نصت اندرح - رع 1 ا هو اك لا

 1 وس هه < و 6" عة صم مرس8

 ظ لاقو بلكل العشم اهب | د د اوبايثلا تةلعَفْثرع_تفاواهقرودرحتلاذاٌثباكدقو

 و57 هاهم اس راعسضا ىلإ

 هدب هذ ن أر غنم سك هير دكرلا ذاباك كوهفر رمشلا باك شقدلاو أ لاق ةفينحوأ

 ملاذار | تداعيات ةةساكض رأد لكل هد تنمو قلعت

 لاوو الس ثوكتالو الورم يننوكيال لع بكس ردد 13 راب
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 رحشلان 3 )او نلتاعنس عراسي ةسياكتس تح كأم ملةَك ضرأ شقدلاوأ

 ةرمشل لاقي و بالكلا لءفنأك اهب رنا هقعتكاذو نامل نمير راعلاةكو لاشي

27 9 - 15 

 تاعقلاب تينت ةردتتمة بلم للكلادكو ةناك ة هرعت سابلا لوُشلا رناصغالاةدراعلا
 م 2

 7 مح دلع داعش ل

 ةقكلا سه ةءارس كمادات و ىف زاويحلا باكل فكي همم 07 تيبس . اذاكلداهل لاقيددالب و
 2 م

 5 مز2 ىو م سو هم ١2و ىدك ىو هس د هم

 تءطس تكرح اذاف ا: ْشخقرولا"ارغ 2 طداهلابجو ضرالا ظاغق تنل كك اشةريصش باكمأو

 رطملاهاصأ يصيب الوأ وشل ناك. !كلذب تيم“ اهب أوتحأر ثا و

 3 و 9

 قي ىلع ىتلاةديدكاو ةوزامملا ى جبنا وبيلالكلا عججاو بالك ااكانكو لالا 8 !او

 يارلا ال 'وهلبقو عقر اباوع ضئارلا

 س )يكد وس

 بالكب ىتوين دوك هنأ 8 5 مبكشمسأ اءوحال قدانُم

 يمك لاه بالكل اي هرخدكو

 نوو

 ص277 ا

 تهمل ل د تنفع تن

. 



 51 (بلك) ءملنر * فاكلال صف

 و ا وو ةس ' 6 د كس 4 ل ١

 و رشالح رنو ًايفاناسنا ضءيبلكلا لج رلان اىنامعللا لاق

 6و 0 - م د 7 جدة

 يي ءالا تركو باكدقو بكا نم لعلا باهّذ بالك او ًاريفبلكلا نوقف
-< ”" - 

 هدام و 0 و وو

 دعت ةغياثلا لاق نول تباكموقلا باك آو باكل اع نعت دك ىذلا نونملا له

 هو ا غن ووو هو 0 )و < دهس

 بلكملاة يك مح 3 معذار ءآنونيحموقو

 ياس ع

 بكب نيرا كدا :ْي لكلا بحاصنال كلذ: نموخو ُشسطعلا نأكلاو 1

206 5 

 نا وفرع مثىأن الفلك اللغو 5 باكلا لج رلا شاف يضع

 5 هد وسو مع و وسوم 8 مدو -ءو و ه-

 3 0 0 ةهققناك ل :لجراابكو

 هده م

َ 

 ناد سانيا ناوع فدا كا كه: طوس

 و وه 0 0 ل »م و -ِرٍ 6و 0 وو ا

 ةهللاو فرطااوةركذلاو عارذلا ى هو هلوأ وجعا اتنلا بدكم ناربدلاوا رثلا نيب نيقزتلملاك

 هرهط سو ىفىذلا مدا سرت بالكلاب هيشتلا ىلع كانيشسلا موتا نهرو
_-_ 

 0 5-هو و وس 01 3 َءٍء

 0 ا هلأ ىلع ملم با تك رهدو هس فتاك 00

 2 1 ست« ومس 20 00

 5 مبان اواك نق مهاب ال سانلا ىرأ ىلام رعاشلا لاق
0 2 

 - وىوو

 ةدشوكحنافو درب ةدشةبلكلاو يللا ٌلئمَعِبْل لاو كلذ نم هقيضودلا رش نامه ا

 بوةعيدشتأ مآ كتل ءائثلا

 راق سماع اد #3 تراكمات رقت
2 5-4 0 

 !ةيلع تقي 0 وءاتشلا تقتلك لاو رمكلاب“ شلبي قذر هابل كاذكو
 > 3 وه ل ا ءد ١ ىدثو

 امسقلا لبقن مددشلل ةيلكلاةفينحو أل افو كلذ“ نموهوةدششب ىأةبلكو ءأّد ا نمةباك

 ساد مام 0 6 3

 ةذشو طق فىأة باك سان ١| .:ء١1لاكو قيضاكأ أشيعلان مدن وهو هريغو ناطلسلاو
7 1 

 :ةنامزل نم مهتباصأ اسكس || لاكو ا متبل هوان كلا ةكديزوأ نامزلا نم

 قو مى ه ار رك ياك

 00 بدك عاوز ورا نست يوقيعلا عدلا نامزلا٠ نم لهو مهشدعو مهلاح

 هلال دوتلاوتياعأ ذك قماوتلاكخو هلا بأاكسدلا كلذكو ةراشملاةملاكملاو بآكلا

 0 0 8 مس ه- 20 2#

 رس طن 1 لوقو ةشراهملا دنع معاهم بالكل امك ءاضايالكو ةيلاكملجرلابلاكو

 ممومص م ج7

 لما قوساهنألء اوك هنتر

 لقعل اباهذ تالكلاو هلوق

 ىعكب اكد قو باصمنزو
 دعم ما سس ,وماقل |!

 اكبر ضب اننمحلارغق
 يو ها سوماقلا



 يمل نر اسوق رايس ل
 ( 1 لا ل اا ل خاج ا وال طل قمل عب ب ا وع نعل رع راب

 '1(بلك) ١ .ءابلافرح « فاكلا لصف 1
 14 95ه م , سس و

 دهفلا انجل كحل وارقام ا د ْرمْلا فو ريطلاعابسسودهقلا

4 5 1 

 ىذلا بلكملاوبالك ١ كام بالكلا و ح راونملاعا وأ ع و ناش اورشملاوك :زايلاو

 ه-و 0 1 2 مةءومس هو 2 بدو

 لل اهتم ىنتقأف ةبلكما 11 دان دح فو ديصا اذه 1ب الكل ا مد

0 5 6-9 

 اهيداط_صيىذلاوايساصرمسكلاب اءباك- او هيثي 0 و راج اوم
 9 0 8-0 59و 5<

 تاباك اهعج وبالكل اىاةبلخلاو هقراشي .ال بلك ها ناكمنال كلذ ىلع“ 0 رباكلا وذو

 هما ودوس 0 م 2

 ْ لمان و ا 2 :ب ىلءاهلسرأىأ اهمصنتواهعفرترقبلا ىلع بالكل لئلا فو 0 الو

 8 ه2 م

 ! باكو بالكل ريثك ةبلكم رضرأو بالكلا ىثنأ ىلاتقضأ ىجلا ةبلك مأوهتعانصوأسا
 كتيرا تف ئتحصا

 غطا دا ريس خت

 0 مسا دك س 9 دس ا ور م ”ت 2 سمس ءمومد 5

 انها نانالا مسلك باكو هنابلك باكل باكو سانلا لك ًادوعتو ىرضض ب اكتساو بلكلا
 رورو ) سم

 نونا هدش بلكلا حاصتلا فو بالكل نوُنَحِب كلا لبقو نونا هيثم اذوراعس كلذإ

 وودو 5 و جهر 5< 5 و 895

 نوذجبهبيئمذخأيف سانلا مول لك اقىاكب ىذلاب ءاكلا اكلاثنللا و .لاص< و

 7 0 8 هس مه رو ان 7 3 وود ملاددمض

 فكيوه سمن ءهباش ثقزعوبلكلاءا اوعىوعي باكل ادهيادآورو ة هلابك اناستار ةءاذاف

 0 وهم

 اوبرشيالو شامعلاةد-ثن "تريل ناسا د يما بامر

8 

 95-0 لا ىلععت ةيءادن اذه لس لطفل الار لا باكلا بالا هشمدق ىذا حايسم

 ىلان *.ع ىو تامه ,ولاق تاما ةلاملاهنملك 1نافب 34 سل اهيلع مط

 لب عرزلا لذلك انبي د جروهيغونعكأ ل الا موس نع : ىهنهنأ لو هيلع هللا ىلد

 باك اناسنا ا سيجا ننركحانلك قأمفتام هلك ًأاذاف سول عولط
 8 و ةءس س 9 و » س

 1 ءاوخال بكرات ماو سان رطل دعا قو هبأح ألك حاب عم“ ا مولا

 اوك ٠.22

 هبيصيف بلك !بأكلا ضع ما رمتلابىلكلا يحاسب كا
 .٠ اميإ -..

 95 دوم ساد ص دك وو "5

 نوو وحامل برن ميو لوي بحالادحأ رونو 3

 2 7 هم م تيس <

 0 اخ هنملا هاقسفءاع : طا كأم مد ندد و هءا قتنأ لعبرعلا تعجب اواسط

 وه < 2م مم
0 

 ه- أ

 نأ ةنمسماكو نييك لاسر زم ٌبكْل رو كلذ ئمهباصأةبلكلاب اكلاهضعابلك

 0 تيمكلا لوقو ىلك
 2 مر د ورم ن2

 ١ ناكل ايوب امد « ةيفاثل وحلا ماَقَسل مكمالحأ
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 : جهه مصحح مع سسمو وتس مص صعم» ١

 9 لاوو 3 راه ظ

 لاقت ايالك بالك عج ظ

 دن (تاك) .ءايلافرح « .فاكلا لصق

 29- 0 و ثوم 95 و 2# مو- م دع هرم "سس

 دعساهفداصي وأ ادعس ف ذاصت 3 ةسكوك ةوءددعسبزابف

 لأ مه 0 لقول 2 ول

 ةمرلاوذلأق هنود بكوكلاواوةوطتىأ كرك تح موقلا بك دبع وأ

 - ى مهم 7 و 0 هه رس 5

 رهاوظلا بادما وذ بكوك 35 ختم فو رفلا لطب عوبو

 7 م 5 1 ةهسو

 ناشد د1اىقو م .دلانيلسو يلع هقاى صقل لوزان ديس دام نمسك وكؤأ

 ىك هوم 2و ىو ءوس ام هرما بن اقا 9

 اضدأ بكر وكو ناتبسلا در للا الا ١ ا تكركا و سا

- 

 (باك) 1 [ظ2ظآ111 هللا ىذ 1 ,رعىلا هيفّبتكف تراست رطل رم رق 5م

 ل د الا ةس وم سو وو<

 هاف اهالي سال قال يع اينأ فاختامأث . داى فو ديت علا

 اذه قلع ا|انلعدق وو هدم_سننالاف بالكل 0 ا در غم تلكسل | و هيادعك ًانيينم

 د1

 بالكرثكلا اوعي عمببلاك أوبك عجاو ةيلك ةأرما لاقي هيقصواجرو مالا عوبلا

 لا هلق و ل العب مكاني هس رعسا بالو كك عمي باك آلا حاصصلا و

 و ّ, منع 20 5

 ا 00 و د ننال ئ

 هلا بسقلاود حاولا مسابالكه وسلا ناطر رع باكو ىءديسابا لاق ا

 ىاولاق ولك «بلا ةناضالا ىف قلاعجب ناك ولد اولا بلك نكي 0 ولدنا نعي ك

 و
 نبأ رؤد 2 ودام ع 6 1 5

 ساما مابك احن ىلإ سانلا تايالك سلك حأ

 مان انو نويت بالك- ٠ نشنالن سهلون لعب الك نالئاولودبو بيل

 ةسهرم ©

 بيلا بالكل عاب اكل اوبل هزة نع ددملارثك ءانباوتغتساف بلك ثالث 0

 ةاقمفصي لاق و 2 ,ر 2 ا

 رم || سنم5 واف م م

 ابك ااوعديساع 1 ءاكم هع امم اص وان 6

 ا ه6 د

 لاق نلوم ان لثعب الكب حاب كح لحرو رقابلاو لمالك ُباعلاو
 1 0 0251 ا 101

 ىريبدلا ضاكر

 باكو صينقنم 1 #4 هريس حأ مهيدي ادس

 ير اك نيو

 ىلعاعقاو تيلكَتلا نوكيدقواهل لعمديسلا ىلع بالكل اريضم بلكمو بالك سناسليقو

 م

 ) ىلا ب رعلاناسل ةلالإل 8



00 

 جدي دعسح هيو بم

  (بكوك) ءابلافرع ٠ فاكلال سف 1
2 

 قاذ_حد_:عوهولاق ةياصأوا اولا نأ بهذ ىا اياب لاكو كلا ثمللا 0 تيذهتلا

 فورعم بوكا لاقو نوكوأتكو مل مالاوةدئاز قاكيرد_هبابلااذ- هَ نمني وحلا

 ىعالالاق 1 0 وءامسلا بكا اوكنم
 وو ان ص وات <)و 4 ل رح داك

 لكم 0و د# فرم“ كوك اهنمس مشل حاشي

 : ىرهزالا لاف ةضايبو ضان .وةزوتو دو اراق6مل بكر كداوبكوكلا«هضونمبسابا

 انتي ةبكوكلا مولا ني مقر هد لو دحاوريغت عمو
 1 لاقيفرك بك اوكلار ' انو

 ٌضانبلاب كوكل لادنز هزولأ يملا سا وكنلاو نكوكلاو انكواذكب كرك انيس

 اهروتتضورلا بكوَكو لاطام تلا ن مب كَوكلاو بذيلوأ هرصبلا بزيد اوس

 و 0-6 5005 م عاق ءورع

 نكو وكم'اضضهاصح دقوراذاَ مالا لاش و 5 نكدقم 20 ريديد-لاب 3 وكو

 -ص

 - ١ ع

 هدقان نود ىضعالا لاق

 ةءمء ا م هو” 95 مداددو /ءورس

 لافيالاة هرمون 0 5 اخو بكو كاز 6

 اسلاك اوك تع روق ءادعل |نمهيفاع لظأ هن يس شيلا فص واذا ركا كو ولو

 لئم همس ل 01 1 ومكانه م ا 8

 ةديج قي ماعلا لا شاب كوكو ءاملا بكوكو بذعلابكوك

 اروي اهلل اهرعفرطلاَق رام

 لأن عرطقلابكوكلاو موقد بكوك او نا تكوكلاو املا 00

 ضرالا ب 5 هللا را ل 0 داالو لاك ةفن

 كانك لمت يل نجلا فعلوا لا رشا ىلعليللاب عنق ا

 هتك اوكفقلاذو مثءاست اسك رعاشلالوقو ةبكبك لثممالكلا ىف هرعئالات الادب مالا
2 

 ةيحرآلاهنمُتن هليعل لمح وهو تى اوك لبجز فسر 00

 ورك 25

 7-1 3 - و ساق 5 < و هلم مد - 6

 1 معز ت بكوك ىنحي ونمو فرط "و مه .|مونادجوو مهل ااهوُس

 م
 -و دا تاي 20

 اعدثيدلا فو صرئكوك ىنحي لطخالا لاق عدضوم لوف ىلع ىو بيدها
 2 5س ي مهل # ور

 تانكي د ملف ةوعدذ.لعاوعدفاهله أ هلم ئع لظةير 3 3 لق ةبدكوكا هول

 ٌبيراصق
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 نيب تعكمو اهنا ل دقو م ارش نمنع دس ئىدسألا بكموأو اناعك اوراصلا :

 ةرعوشلاوةدعقملا وةيعكملا "لماذا لاق و هركسص ذأ س و نتطقنلا تاذءاقلاب ونيعلا .

 قيال ثيم اهنمو اشزاراقرغ لقا هقدر راقريغىلعهنارهأ ا

 6 (بكوك)  ءابلافرح « فاكلالصف

 | 1 3 هع 28 مهد 3

 يي ند 0 لا سوم بكل 1 البلك للك هلثمو
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 حرفلا نعيٍبكَر امص سعتكحوْعَك ذأ ساو #2 امعك ادم َتيطعأت اتي دع

 م 0 ما <
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 نمنوكنتىإ !اءاملاةخا ىهولاك ةبدسعللا كوريو ة أ لوهكلا وك كرم

 و هو 7و
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 ماعل أ اوهليقو هدذق قوفزشانلامظعل اوهلءقو ع هغسر قوف فريش ًامناسنالا 0 و
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 هدم اع همس و هم و هاو ع و
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 سم 3 ست ه#
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 افذ_ةقنادلااهسدملدولاةدشفف تويملا باونأ ىلا! مقود ىلا لبالا نادر حسم او لوالا
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 وه و مث وو 126 ع«: رى ما[

 7 11 0. ؟ 1 1 هس ا

 4 ١ اا

 4 00 0 *« فاكلالصف
 و

 وه نوكيا ىرشوملا ٌلوق انمي قوتوملا حاطقلا ن مةخسةشاح فت أر ربكلاّلسل طا فعل الو

 هدهةمج لعل ءادلا تاق# ركل الك رذلا قص نموهامغناردكلا لّدكلا نمي القاملا ىل» ىذلا

 هدف هدو 7 7 ٍِع . 1 هي ع
 فرطَْدَس لح ةعطقأل اردلا دلاتفا دي 1 درعا ارددجرثفف ور ذى 0 ةمسشاخلا

 هللاءاشن اهعضومفرك د دنسو ءاسشرلاَن 2 :الفءاملا ىليىذلا اوهوكيلولدلا و 9 لرد ىلا "اشر

 ةعيطملا لاك وا 0

 عرس جهدا ثريا للا تالا مهوعاو مد. كهل
 ا اودُّش د مهراجلا دقغاود_ةعاداموق

 سس نتا رك 00 ه5 م ورل جس ساس م59 ه<

 سقلا وصالاك يور نا ًاوانرك اهبركناهمركدقو تو تاتي كتل

 اك سس 2 د هوو مو 559 هم

 - رك 0000 * 'هلةُئمىهواهارعتش 0

 ه2 00 1910

 ىلءافوطعم ناك أو اردصمنوكت نأ ىعاهد.سسن لاق تاتا ةيالا

 ؛ئىثلكل لاش ثدالا بركملصفموأءانيوأ لحن دق ديدثلكو مدر ,تىدلا مس

 هس » وورس

 هنأ ةملاعلا لأ نع 0 رلاو أ ىورَو لصاسغملا بورك نا سافل يونا ذوب نم

 صم وت يسمو

 هنار صال قيثوناويح لكل لاقيو 5 دوسوع وكر وونمة بجي ورا 3 ةيمالرش
6 70 

2 9 

 ل را كلا ىارسعالان با هيأ لوالاو ىوقلاديد تناك اذا قالا ركل
 4 و دوف

 دنشنأو ن

 هو وه مه س اهم 219

 رغب تاج تور يزال توم # انواسيت نيحنانوصلا ىوتبال

 درو 2 20 م69 اه هللا

 *التما بركمفيرظ ظوو شرعلا هل ىلا 2 الئاُبرْدأَنوس 0” اللاو برقلا بركلاو
 350 ارى هواك

 تلصسركم) ةأحو اضع
 مس جونصو تصسو سرع جد ملط يح دعا مرح 30

 اميعقت تبعق تانركعإ 93 0 و : كري

 هس و ل 5 -ه9

 رسال ديدن اذا قالا ب ركل هناو ءارلا و ممل امضي اولا ن هرمسالا يان شلاَب ركملاو

 م فا دى هوو ى هم وءو و

 نّصرالا ب رثو ديدش ب رم س ردو هديس يااا :الاوقاطاديدش !!ليمللا نمي ركم اور عولأ
 سو وهم 2و «#هل »و

 هال "يح ضرالا كب رك باركل 2 عرزالاهرانأو ثرعل لاب 25

 وود

 ىذلا سداٍاو عارتلالير ركلاو سداخلابيركلا ف عرب أبيركشلاو راس ور

 (ىنا' برعلاناسأ - 507١



 0 ا ل ا

 _ ا - "ايلافرس « فاكلالسن 2202.0
 سوو -عوس نورك

 بارسال رس 5 رب قرع دال اره ىلعح رطب ةعدرباك هوخو ماش ىَتطماسك هب ةروسل او

 وه

 اللقا ناردقت باودر هلوقو هرهظ لع بانيو دينا لاخت اكىهالا

 "تلا ديقوأ لبججا موشي ىنادل+باوأراسملا ى قيل تنكر درراذاهلاببجملاقةىراج
 ناخب -

 هه م مه«مه

 ثمللالاق عرضا و لما ىأ عراب رم 0 الملح ردخو ةضالسرا بر و ا

 ردفان او لاتبالقو 90 ايش رتماا نهج الويب نمبرعلا نمو

 1 )و دع - 8 وو<

 هلانلات 3 ادعو ردا اذانار الخ رابع ديو ىنايعلل | 0

 36+ ء

 0 ىتلاَةْضِيرعلاو ةقانز اهد_حاو فنار لا ىه ظالغلا فعَسلا لوصا ىمدالا اترقوأ

 تاثر هنعى شم اهالي ركل بوو سل أرعالانبا دا م فاكلا لئمرصتف

 الفلا سل لو نركلا كسار 0 كنان

 ى- 27 , 8و

 وهبهذا جر ةشلبا لك ةةصقو د ا ا و فتكا لشي هتف س 2 علا

 انهىرهوملا لا قى ةارلاك عطقلا دعب كيلا لوما د س ءامل قو فشلا لصأكي ل

 ىرهولاهرك ذىذلا دهاشلا اذه س لى :ربنبا لاق ب لفلا برك هللا مكن ناك يم ل

 , هلكبو هوربر طبت ير كوهاسناو الثم
 ظ للا برك هقلامكح ناك 06 ةربهقياوس كلمألولوتأ

 فدزرفلا ىلعارب را بسلا فهملعّقدزرفلا لصف ىد.علا تانلصلا نأ كلذ لاك

 : : هلوقفرعشلاةدوجف

 عضاوب ياك نكلو ريب ريب * هلئم ويلارعاشالارعاشاأ
 هلوقفىرهوعللك ل مةحاشمهذهتلق « ٌقدزرفلا هن رو نتكسلا لوقو بصر

 رم ا ع

 ١" 1 يلع تر طوارعتت در ودقلاتل الاوررلت ب زعوهاماو الثمدهاشل اذه س د

 باسمي بوكا لوصأن ماطقتلب ىذلا ال ةياركلاو ةياركلاو رات يدا عجم ال

 دعبفعسلا لوصأرقلان ل ا ةلانةبا ارتكتئااوكرهوملا امير كم دقو ىلعأ ءذلاو

 00 ووهس م < مم صام 5 ا ا

 دشيىذلا لبملابركلاو بركلان اتق ا لاش ىرفزإلا مرصتام

 ٌق صو وساو مه

 دشب ليح ب ركل اديس نبا بركلا ينباع ذاخلوالا باعوا دس وأذا ىلع

 ءهسه#7] هم

 ءاملا لب ىذااوه توكل تلي م ىلب محاصصلا ىفو بارك أ عبباو ثلثي ىن مولدلا ها ارع : ىلع

2 



 ظ
 ئ

 كا برك: ءايلافرح » فاكلالصف
 ا دالوج زل رق جكس بخ ما 270 96 ا تهت نسا قي قون جانت 210065715021512 فن6 تكن عصا تا ١

 م 6  صسو 59 28, 2 هم و -

 نع تملا نتا كنا لابح ددجاو 0 هدوٌُكلاغصام ل_طاوملا لضو

 0 2 و28 < اع هَ ل

 لوح لزم اياذاو 0 هيزاخالع سلال ©رد_تاو

 ا مءومسص ّسذ م6 هو

 لكوتف ىوهلاا ىلع تمزعاداو 2 اهلك كرومأ فكلنا

 ع لقمع 8.3 هم د عو 1 - 9

 لمق ةداصخ بما اذاو 2 ىنغلابك ير انا منهتساو

 لغد لضاوُملاوخرت 23 دن ىّرالف ترقيم اذاو
. 

 لج الا فعالا دسعاف نارهأ 23 0 م لدا ْق عا اذاو

 لَا سا ا أب َتدَمهاذاو
 لأ 1

 هو و 207 هج

 لع عاتب مهفكصأأو 02 ه«ىدنلا ىلا ن شهاب لا ثد اراداو

 هس وسس و م وس 1 ه ه و مم ًَ

 الينا بشار زابهاااو 2 هادرتسابرساو م-وهنعأت

 وع ع

 نوكي نأ ب ركدقو بكد قفادنّليو نيتجرتلافرو ؟ ذم وهو هياورشامبرمشباف كوري 9

 وهىذلا لعفلا عض ذوماهتهلعافأأ مم ما ل مش سلال ىو لالاعفالار آد ويسدعو لوثر 0

 تادسيغ هلل سمشلا تركو لع داك ىأ اذك لعف. نأ 0 8 اك كل وشمالا هريسخ

 ا ا لردع أةيراخبا تير بورغلات د دسعذلا تركو

 11 0 مم اس آد ءامو

 ثي دقو براكوهف بي رقاد برقوك لدن ماندىأب رك د نيبو لاك فءتسأ
 و

 و 7-2 2 مهمل

 ماجا تودين الا نمور ركاب عافبإلا برام أَبو أمال فلا عب هس

 مهمؤ5و اس مضت , 030

 قاكنأ بوشبنعيم ءْرَو َُك ري هرم 5 0 تمن أب رك اذانان رك“ اناو

 اذا اما ارك ماقسلاَتب 1 ٌ ارق ءيدد سلوهديسنب الأف ناد ,رقفاقن نم لدي ناد رركح
 -ٍ همم )7 0 -2

 ةاحوا اهذهو ه دا يرافءانالا تي ١ او د اريك وان ركمداز ازا + كنشتاو هك 1

 < داك 85 وسمح مهو ة وص اك 0 م2 و و و و

 ديلا ىلعهتقمضاذاد بقل تبوَو قرضانا ب وركمد و أتءارقواهوعش ىأ اهبركوأ

 م ب | صنع م

 : وضل معن هللادب علاق

 و ودوموم موس قلو هج م هم وءو< 3

 بورمريعلاذ ةودرباذا 0 انئضورعتربال كرار حا

000 

 نموا ذه ديبقت ىلءنورداك انس َنضْرتالىأ الشم مضورف هعتروراسجلا برص

 هرغشق تسلا ادعو فرضت نم

 م و وةءوس 38 دو م م65 مم م 2

 ب وركمريعلا ديقودزباذا 5 هنيوس عزتنال كراج ددرا



 هابرك جولاهانأ اذاهلوق

 لوول ءاذبلاب طيس اذك
 هدعنامهتنعي وةناهنلا ز

 لاقفهلح راشلاه سم و

 بركلا هباصأ عمسك بركو
 ارتسغملاثيدخلاهنمو

 ضعب ىف فرح ل كش طيضا
 هس اريالصأ هلءف لوصال ا
 ىكعم ها ل ]وقنملا سل و

 ماس قلادبعلاق هلوق

 قىذلاو ىيذهتلا ىف اذك

 ديعن/فافلاق مكحما

 هر رحو ىججرلاسدقلا

 تشل هولا تا يل

 (بَر ) 0 ْ ءاملأ ف رح دب فاكلا] سؤ ء.5

 47 8 و و 9 و سلو 00 2

 +سكع ىنولوقيواهل ضرعتلا ىلعهعب ورومالا فلجرلا بعربا م كلذو نوكي داك الام

 و 4 ًّ 07 ةهض 86ه سم

 هلوق نعت بوذكل !سفنللاولاع مث نمو بلطإ افدكسلاو ركل هيلا تايجو هسفت هتفدص

 ّى ربنا. ةرلنتط دو ريثالا بالاك لعفلا| ىلع كامو كاطشْملو ابذكيل ىأ كانك
 ملا سم

 صالااذ مكلعىأءار ءاانههبذكن كت يكسلاننالاقو هلوفةصالخاذ هاكر لاطأو

 غبضي بوب اذكل اونالع بجو لعَبدك ااه سايقلاريغ ىلع تءاجةردانةلك ف
 فقل فديتكم ءاقلا تمي ار ىدوعسملا ثيدح و ىثوم هنأ كح شي ناولأ 8 و < هةموو:

 و
 5 522 و .سو ى ا دا

 هرم 7 ءوم

 00 زار ضعبل مس ا ل

 كبة ةفامك ف هر ه

 ه مىودب 9 :همءقس

 ناو 0 هالاو 0 م فاي اورهالا

 ا را -

 هس ةبرك ةدلح اولائادثلا بن ارك لاو مغاكلذاَبرك او براك ح اوبوركملاب ركلا و
8 

 قزاملابشاننيوعسلا#

 اس اركلا هيلااضاوَحتوملا ىلا اندم ىا اوكشرمازر لاف
- 0 3 ًَّ 

 ةمو 550 و ضر

 لدأو يا 0 كابا فيرا

 ا دل فارزتمم 0 در نر

 13 5 7 هاهم 1 0 هد 8م ع

 ْن ثيدحلاق و بكذل ىعمف كن وهستت ىعم همن وهدح وبىعمقهح 54 وق ةلزتع

 م رورو و 7 هش رزة

 اروركب ركب ضالادرو براك هب زكىذلاو ب وركموهذ بركلاهباصأ ىأ لبر ىولاهانأ ااذا

7 01 
 2 لا فخ سبل ديعلاف اه وافطناَبَر أ أرانلاٌة يحس اس

 لاف مراكّد ىلا َتيعد اذاق د هدول , براك كابأَ أَي 1

 0007 2 2-2 ان

 لفغمريسع دا بي ربنيسط د صان كلك ى صاءاصنإ ٌكيصوأ

 هم 8 عطب - 00 م لو و65 مم

 لاكف انرابم تفلح و 3 هرد. بن فو اوه هتاف هللا

 سوو 9 ل 00-60 2 525

 عل ع انا و ا #2 00-0 !فيسسضلاو

 ف

 لراس
- 

- 

 ب

 لدو

 11 05سه١ه١ ة١ء[ [ى ى[ىل ١[١ىْى[8اس 7 9

 هوب صمت

 "لاقى 2 اقاو تسلا فاجأ م وئانمل سيف يلا ودبل يوحد اذكلا



 1 2 1 5 1 ديبي د 5 06 ظذ

 0 لاس ندوعب ندسن1ليق»ب فا سلا ل ري يدع 0 كب 4 |! . . 1 9 ١ 9 9 دم حكه 5 25-027 هيب 7-2 تنضح تنويع تع

 د لا و لا
9 0 3 000 

 : 20 3 عام ميتك) ٠ كبتافرغ ء قلالست

 0 ا 3

0 

1 

 تاكو هنه لع ىأءا ارغالا يعم كيلع بدك ىنعم ىبمصالا لاقد عون لاك حرا ةقيضلا

 هنأ كلذ ندا مولاه سامقربغ لعاذاش عفرلاب مهنعءاجهتكلوامصآنوك,نأ اذه ىف ٌلصالا
0 

 رعاشلال وق عوفر
 وم 7 مص ودل 5و <

 فتاه ةقيسولاران 1 د فوت لازال يلع تدك

 همم - 0 8.

 ءاثلابءاحدقدارثال عفر عضومو هَ يأ سفن ار هارعء :ًاامنا كبلعٌت ذك هلوقف

 ىءالا 0 سوا ل
 قرابلاراجنب برعم لاق همسااهلعكل

 ل م 0 48 2 0

 ور ةلاو فطار هلا بذكنأب 2 انش تظوأ ةيفسلا دو

 ةقان ىلاراظت كار ءأنعديكحي ةدسعولا ناك( قالا وامتناةرعادحف عمسأ لو دسعو أ لاق

اوقفريرضلا ديعسوأ ل اكو ىوَناوررلاَكدلَعبْدك لاقفلجراوُشن ظ
 ه

 53 ووع ” س 28 ء لال 1 و 20

 هلذأف 59 كيم تكف زو نعمات الك نأ كب تننظ ىأ 00 قنوت لازال كاعترذك 3

 فطار 30 #3 فورقلاو فطار ةلادذك نأب 95 هلوقفلافو ه هرك د لعسأو رعشلااذهب

 ا همس وس هس )7س هوقو

 اونو اف وتس ةراشتوونواداسن ع هذ هورجةيسكأ |

 سدا داع ص ساد سو 2ظ57 2

 سلة بذاك هده و زن فطار ةلاسدكت !اًةذءا ارقفممارن "المهم كلذءاسفأ.ثكلذ

 اذكواذك كءلعبَدَك - رع أوشن " سعأاذا لح راللوق: تم كارا ونه دتعاغكازو

 ةهمو 0 ٠ ع . هم 5 ع

 ريهر نيش ا دل ىارعالا نبا فد شنو لاق ةردان ةلكى هو هيك يلعىأ

 ايظومتادرقماوقألاو ضرالاى #3 اوللعو فود وأ م كر

 َتادرقاب ناجع موقلا اود نأ او ضرالا ع د اوعطقاورفم منك اذا قا جهب ويب مكماعىأ ١

 لاق هريسءاساذا هريس قرعيلا بَذكَو ىلا دلل نعهذهَّس كد ىأةقانل ان[ كح ولوم

 «0# م

 ايجَهلاَتاَم الاَبَدك اذا « فادرلا تهبل ىثعالا
 زعل

 'لايتكس جل اودح" ليديا ةةكرب وءافشا فق: رلاىلعةماجلا ثيد ملا فردثالا با ا

 قيقنع را اع نب روك ذملانيمويلا قعبامه مك يلع أ كاَدَك نعم ءاب“ الث اوننئالامونوأ

 2 0 م 9 ا .ءاحم ءدوصو -ءاقرعب :
 ايضامالعفام وك ىفةدحاوهَش رطتمزإ اوفرممد ١ كلدلت مهمالكف لملاك ر كف رس دها]

 دارملاولاق هتان أ هاكر اعدلا فيس هلوقك آلا ى ىنعمىف ىهوه دو نط اكااعلعم

 لام الا نمهملات امو نامآلاهْدْدَماذاهسفَتهْبَدَكب رعلا لوق نم ءلاوٌبيغرَتلا ب ذكلاب



 هم 2 ىلا لاكن يح ةرهتل تن ارمع لوقدنمو ًاطخأ ىأبذك لاقؤ لة رش عضل ةكعشبلل دو

 هام هرب هذ

 ثيدخا ا نويلصي هنكلو تيد كلانا يخف تام لاي دس ١

 عماسلا هني ثيحنمبذ كوهىذلا مالكل |ضيراعم هيدارأ لبق از ؛ىالابذكلا نسال

 هنأزغ .الاثن د1لاكو بذكلا را صلال 0 اهلا هل ا و

 |. د عجبك لع عازم جاوا مكيلع ذك ويفكر هسدار اذا ناك

23 ., 

 ةضماغت عمو قيق دليلعتهلو لوعقمالو لعاف ءاالوردصمالوتآ | همر الوع ارغال |ىلعف

 نب رهام كل ندك ىلا مكملعب 0 هنعدلل اىذر و دح ىو اعل قس َش
 «ت ودم سع

 ءايشالاهذهبمكلعىأءار كالو غ دكا ناكت مكسلان الأف مكيلع نذكر افسأةئالثداهملا
 ال

 بحودماذعمليقو اعوذ صاذاشءاحهنكلو 7 ارغال لسا اهدلوعل ون كولا ةثالشلا

 تدكفءهنف ةيعروه_كعاض 0 نط ميما نا لودي د تاء لف يلام يلع ما © وم

 نك لاق هن ل |[مكهع بنك معد رم :رلا لاه و يحل :رول-هأ 1

 بصن نمو هيلا نة ءلرالابان ذيل بج اووه ياللى جاكي

 لدقو سايل ريغ ىلع تءاجةردان ةلكى هو ب اريمْذَبْذَك قو را

 نا بكون ل-,ةناوعامما لصالا وهو يلا مكيلع بجو جلا مكعب

 ما م 13

 هانعمبذكي يل دلال ا اعدل ماو كونا لع

 هتجوز باعد لا همرادير يد يصلا كنكمأ لاقي جاب هأ, ن أدير بهنالبصن

 20 + تاع نكوا»

 ىهذافأ ا ةئاتكدا درابت َندماموقيتعلاَبْذك

 هيرشوه ولا قوبل ىكر "الو درابلا »الا ترشو سالو 1 ةلاوهوقيتعلا لكأبك ءاعاهال د

 سا سو 9مس) 6.1 1 0 2م

 ىشرعتددج ىو فادعأ نمد ٌكاءاو سيو هد خف .ًاىذلا ىرهمهيتهصخنإللا نالايشع

 معا "اهللاوابيف ىنلاب لع ىأرأ اهلل بدك لاف ينل ديدضولبركدهمورم هبا

 7 ندري 2 ورم .ةةراو نضرالا عظام ىعوهر هاظ "نإ اناا كءلع بدك ةءاور فو رخل اةدَّس ىذ ةرييط
 و سرع 02

 نالسعلادب ريلسعلا كل ءَبَذك لاق صعملا هنلا وش تركمدعن ورع ارت 4 ثندحىفو

 هيمو لجل ٍبصعىفءاونلا هلم نيعلا ص لاو ىلا عرس كل ءىأ بتذلا ىدموهو

 21 5 و 5ه صور لل 1

 ليقو اهتو عتاب ارم ةقراشاوا هاد أقرا ابدا ااهيلع ىلع لوس

 كفن

 ةقمضلا



 ض1 ل را فاكتا لسن

 لاق  كلذإ سلوكا ,
 70 8 5 سل هد هعمو

 بي رقىلجأ نأ ملاعل د بوذكلا ىنتنمناوىا

 ف لانا نتيودتل | مارال نيل نايس ن م 2 لاو بوُدكلاديزوأ

 2و س هم د رميصم# ى

 نايل هالي فاويال نالفباذكللب رع الوة:ىلار ءالانبا ةطاصلاةَأ ماد وك ذا

 0 نملوةب د اهتتدحاذاس رمغنلاب ذك «* دسالوققلاوهنا متيولاونأ ذك لش

 صوم حس رم الع سالهس

 د ب انت وتكامل َتلقفاتفَد ماذا كال بلطلا ىفدمتفةديعبلا لام الا لمادا ليوطلا شيعلا
 وم موي سس ورى

 رص وه ؛وتلابفو سالف 95 قتلا فابن ذكنالن اع 5 لاك محاهملط ف ءضواهلمارصقادغ

 اسي » يت س وم نيام نصمم <

 امم دف مانإرأو ةرافنخ ب دكو يت وولى موهتقافعهّتءدكو ينمو الك

 همم و ل سس ب هال يددمس#- م هما سام ص 20

 ايذكتكاذلهفنأ بدك امو .«اروامرظنيل فقواطوّس رحب بذكو ىشحولا بذكو محأ

 قه قيس ذاكر محرامو :ءتامو قت اهي ديد نابل افيبلع جر تبلالو عك امكأ

 ريهزلاق هاوي كابل عجول ظ
 نه تيه سمس ته )7 هسمعاو#“ ع9

 ند اا عندك ثدللاام 5 اذا داطسي راعي دوا

 | اودكت الق يلعشد كنا نيل اق ومو ا ىلعألو م 0 هل ريد را تي

 هه سس © 8م ةمب مدادضص

 رين واسد هر ةنعبدكد ضيفو وملح اذالجرلالاقير ثلا اول ووو الك

 51 اميلي لاح ةااقدصلاقي هيفقدصاادضلاتقلاو بك او ريهز تدب

 لج قيودا لا تاو ةقداصاهد ضار 3 ناك الزحف نيحاذا

 سس ه5 هم هم 2 مر 2

 قدصلاد ضوه ثيح ازاجمانههبذكملا لما كايخأ نطيبذدكو هللا ةدصْتد دا ىفو

 قو و

 همفلاو هللانال ذكر تملا بحت طبل سعفلا اوقالاب صدخ بذكلاو

 هنوك ىف ههيشي الا ذك ماعم طخ ىأدعوأ بدك ةرااؤا ديس وو سائلالءاقشس
 ع هع

 امنأ 1 نذاياانالذمتا اوُدينل اثم نمار اناو قدسلادضبذكلا نأ ؟باوصااض
-ّ - 

 بح ااورتولا نأ ىلا هاذ ا داهتجاب هادانغاوربمم سد لحرلا اذهو ملبالُو 7 اوبذك هاوقب

 تاعتسإ دقودبز]ندوعسمهمساو ينامصرموأ || 3 الا لدا اويذكل ارا دالدا محال او

 لاقو #23 طساوب تب أرمأكنيعدتيدك 2 لطخالاّس 10 ًواطللا عضومىبذكلا برع

 هيلا لص ىنلانالوقي نسانع نبيا هللبق ةورعشن دح فو بذكمعم-ىامو ةمرلاود

 يعل



 5  يذك) ءابلافرح « فالف 2

 رو هع و م مو 7

 نيلي هب كب ذكي اه ىلاعتهلوق ىف ءار ةلالاقو هسيق وهبت ذكي مسييوقد نامت اودح
 سو ل

 باوثلاناشب ذك ىلعرد_#هب نك لاق هن اكم_هلاعأت 0 رواد سا نايكي :ىدلاا فلوق
 هو ماس 2-ب

 نيد دَكبدكي اف ىلاهتهلوق ل قو 00ةشنصوام ل 0 امد ع.باقعلاو
 . هب ام 7# )سوس

 هصق ىلع اًواحو ربزعلا لب زاثلا قو ةسهقلابى أن يدل اذكمشلع م نئش ىو ابك رهام ىأ |

 1 ضفدع تلا فدو .رطاملفسوةوخاَنأريسسفتلافىور بذكمدن

 يام
8 

 يلا كو بدك يقل مللي قعي كأراظ أ امد صيمتلا اودطلو

 7 5 داك

 بدك لوقتبر علاؤلاق بوذكمدانعم ذك مديىلاعت لو ةاؤمأ ارفلالاقو ه-صققزأ

 هو 7 ة29 مه أ 8 وهمس هسو أك وه 07 ى و هس

 رداصملاتواعضق ىَر اردهعنودب 7 ىردوقغم ل و دوا داعللو فوءذدمفعضللو بؤذكم

 اخو 5و ا ه سو

 ىأ ب وذكمم هر .1 سيلربسغت يب نا لاق هنأ ناورث ىلأن نع ىحو 'لوعفممالكلان هريشك ىف

 ماعرف معلا مهيفبذك هالاذك مدلل عب ذك مدس 2 "الالاقو بدك

 ىذىأ ب ذك مدبحاج نلالاف و ب ودكممدبدارأل |وعغم عم ىف رز ارم لاراب 5

 نا بدك ةحيوؤمدادو لهل ب دكر قو هيفابوذكممدىعملاو بذك

 ىلصوبنلانولذكيأ دال من معرب 0 000 كَ ودكبأل مناف ىلاعأ أ اوقىف ى نايالا

 سمس وسم <وع

 كنويذكيالممافاهدحأ لاوقأة لا ردا ذك نورهظي واكد قو لسو هيلع

 0000 ىلءن نع تورو قاكلاو عفانةءارقىاثلاو مهنسلابكنودكيلب مهيواشب
 س وس <و سو 7

 هللاثان" ا'تودغكامنا هي هب تلج ىذلا ودك د ال عم ىلع فاك نيكست وءامل ١ ميتا :ودكنال

 وهعق - 1

 تنافر تبدل وقت برعلا بتال ذهل 2ذ قاسكلاناكو هتبوقعا ثور ع و

 مما نوكب نأ نكعو ىراسنالاتالاق بذك يت ذ<ىذلانأت رخأ اذامّبدك أ و يذكلاىلا
 هس 8س 9 م م م ص 1 ىلإ

 اهقكنوذكمالمما هةتللمل اوشدشةلا وردا تلاد مال نعم كنوذكيال

 ءاسهنآ ترش اذاهتءذك ؟قاسكلا ملغ عا ,انعأ نمكالذَن هال. ماك اقفا اومهنودح
 همم و وزو م

 هيذك أتوكيذقو يععمدكو دك ؟باعث لافو بذاك نأَترحأ اذاهمبدكو هاؤرو بذا

 - 35:5 - يس دس مد سو 5< - 0

 ىدكو هش كن 1 يذم عمو بدك لضم ب عع

 سم ص )مص 9 سع 19 وول صسايمصس

 تدك عملا باو نتلاوإ لاول الاف ناسنالار 1 ف بذكلا ل متسيدق و

 وو5< 9 وة .ووسء< مهو ِء 4 - ود

 10 ل هبوقام ف الخ ملا مهو ىأرلابذكو اههسحاهئاخ نيا

 ا
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 سود جموس هدد سمس هم

 5 تس سس )ودع ص ا سرم -ٍ 2 51 78و , 1|

 مهتافزي زعل ليزنتلا فو. تدك ءالاق وابكا يدك ْ وبكل ان 2 2

 هتلاوفرفذفلا نءمولاق كين موار 00 ليقثتلاو فيفذقلا,ترقكنوبدكبال 0

 ولاقت ىأ ودك امنا هو ذكيفايذك هي هملع هز مالطا بتاعت واناذك كزواعجال م 0

 10 بذكهيفأامنأ هيد ١ ا|ىدعمو تبدك هكتاقهتبدك ٍ
 مم 0 هجوما ت 0 تيارات ًابداورت اال 1 ٍ :

 6 (بذك) 2 ءايلافرع « فاكلال سف

 اياذك الو اوغلابفثوعم:الهيفو ًاناذك اثنان اناودكوزب زعل ليزتستلا فو اناذكو ابدت . ؟ءهد 0 تاو هد م« ص اا

 : ماعم نواعم مواسسلا بلع باين نو هوت ءارغلا لاف ىنامعللا ن . ءاذكي ىأ

 م4 2-5 وو

 لع اخ صمت 00 ا دكميسبدك نولوةي ةهصدقةيناعةغلا ىهوهْنب .دملا لأ و

 04 اة مو

 ٌكيلابح اق لاا قيشفتست ةورملا ىلعة سه فار ءاىللاقو لاق دك دمه قلامق ندا

 وسد

 تمأكقإ ضمد | و راصقلامأ

 اينأ 8 نماهواضقح وحن عءو د + يبا نءىَبطءاملاطد

 9 ب 2 |

 ردسي الت الو اوفلابة توب اسال شم نايك ارفلالافو
00 2 

 انتو شن الءاتعلاو را نا فا وبلا َباَذكلاد ع ءاوبذكنالايادكانتاب اناودكودَدَسيو

 05 ل

 ىلاععت هل وقت اك ذكلا لاقي ودراغ يي الئئنادك الوالطانىأ اوغل
 ا

 6 و سو

 داود ا لرقوينسلاوأو ذكى ااذك الواو يذوب

 2 #4 نقم ال دئامل تلق

 سالو مد ص )نع

 اضي ءارغااذهءارغا الاقولاق اسرابو اسحاق يرطىأ ى مون ناريعلا بذك انعم لاك
ٍ- 

 01 9و

 اليعفتبر رعلا نم مهوب ارد همنا عبو ملا له قاسكلا لاق ىنايعللالاقو

 لاعف عومي !لشمليعفتلا ىلعع ىجيدقدردصنالدد كلاردامد اذكى زهوملا لاق

 لئمُيدكَت او زعل مهام ول ثم لعتم ىلع و ةيصول نمل 1 ىلع وباذكو 6

0 

 هنعمتا شر زي سلاركب هل بذاكمبأ انيك قداضتلا

 تك اع وسلا اولا وهيلع #2 ودك فقداصم هان" ل 4 0
 مس < -

 س نت ع

 هم هو دع و سد دو هو س و

 8 بسؤ ص 2 و و

 سو سسعو ذوءمدس ةدوسو - هدر ع و وه

 مسمع 8س حو ةمءو<

 : ىعم حاج زلا لاو تبذَك لاقبنأ ب ذك اولاق ةومنلا , نم هنوفرعبال بك هبتئ جاما

 (ىفا# برعلاناسل ب ول

 رع نع و؟لمكتلافداز م

 مضي اباذكريزغل دمع با"
 نوكبو ديدشتلابوفاكلا
 ءاضوك ةغلامملا لعةفص
 ىأبيذك لاق نايسحو

 اددشم مطااراباذك ف.فذلان

 مىهعم هأ اهانسابذكى أ



 : 0 0 ا اا نار ندا ودع

 ءاملا قرح 3 فاكلالصذ 2 ٠

 لوطا توست ض ٠ نمرشبلا عوأ ى رططلممهماهوأ رطل سر نأ لأ هاو

 نلاَنعانيوددقو نيقبلا هبلار طاخ ناك هنكلو هنلااوثأم امنت تاك الواسملا اودكر

 ديل ماو أناسا هبىطم .لاماهسفن هبت ددحام ىمأ نعلن ازواخت لاك هنأ ل_سوهيلع هللا لص

 مهنوأن ]ل ساشسا اذا ىتحأر ةهنأاضب !هنءىوردقو سايعنان ءىورامه>و اذهف

 و )ود 6 ع

 + 2 7 ا 0 هع مو
 ىأاوذكدقممنأاو دظو مهذعلار 5و سامعنان 1 ءرسفتلا ذ-ًاديعسو انرصتمهءاجاودك

 و39 < ١ ة عا

 هللا ىذرةشناعن ءاشوراملي واق الاعساوروصنمو لاق مهوبدك دق لسرلان امهموقن ظ

 لا يذك اهتعقول سل ىلاعت هلوقو ماشلالهأوةرصبلا لهأو نمر لالهأ أ 00 : واهتع
 9 دوءّذ ء

 )لا :هلجسدرالىى أب ذكتالنالف 1 ل « شاه درت نمدل ىأجاجسزلا

 رداصملا عضا ومتءعضوءا-اهذش كي بنك كانك ةبقاع هبقاع و ةيفاعدقلءافاعشل اوقك

 1 ارغلا لاكو ماقبىأةيقاننم مهل ىرت ل هفزيزعلا لد زتلا فو ةيقايلاوت سفاعلاوةبقاغلاك

 هلوقو بدك افلح لاق قاس انوهش ناكل اةدرلا ود رو داق م ,ىأ هذاك اهتعقو سمه

 900 ل سل ع

 ىأرىلاهداوُفمقدصدة لوش» ىأرامدمداونَبدك 0 اعارامد افلا بك امىلاععت

 سمور 2 و

 يور داؤعلا بذكي ل ىأم مهلا فأن عو ءا ارقلا لوق هلك اذسهو ىأرامداَ ايلا ذك اكو

 ه 7 ةم

 ىنقدصيل ىأنالف ذك لاقيوديز لوقىأدبز لاكام 5 0

 لطخ اللدشنأو ذك اىللاقف

 وة مون دخح

 الاحباب هلا نممالنا سلع #* 0 اوتيأرمأ كنسع كس دك

 ا ال1 مور دو هس عه < هر

 هن ةرداْوعلاهكدصلا ا م اك رتووتأرا_نأكنيع كتمهوأ انعم
 هس -0) سهو مسهم

 للعثدشن كانك نودك اورو جب عقومتزلا عقوأف بذاك محاصىأ ةبذاك ةبصان لوقو

 ب 1 مانا فاو و قدما عم د# ٌتَءلَف سهفاهاسف تش

 2 .ه 7

 ناندك الو ذك الود دكمال لاعبو ةيفاعلاكر دصلل م 54 ,ذاكل اوَبْدَكل اًروزكسحالاو

0 

 صمالاءبذكك لذكو تدك 4لاقو اذاكر عجاناذكو ايدك لجرلابذكو كيذك "ال ىأ

 ش 2 0 ل دوس لاق 3 د رقل سلات أ مهموقدر 1

 ا 1. حس 000 اذسا هيو
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 144 ده اما ةتلافرلا ٠ 1 قافادطت

 ىنايعللا شنو ا اذكر و

 ٍباّدكب تعدو وءامصلا لأ 00 ٌتاَذ او عادولاب ةملحّس دان

 #2 ام و ع و سضو لذ ا

 نايذيكو قنايدك و ناننكو: هلا تمم 1ك و وذكو بوذكو ب اذك د وباذك و بذاك لحبرو

 مسوس 9 و صو س2 ود 2و يى رودو يى »ىو 2س 9

 مشالا نة هرحلاق نزتك  دكرناد رك ريتك موس

 و 0 هو

 بدرذك لقفةناعلاصو 2 ملا م

 2 اا

 سل ماو م 2

 رالف 4 :وسامهكع لنآ | اثينا اهنل يق ديدكو فين بدبدك امأى جنا لاق

 #  داوةع مس دك 5 ده هر

 توذكوةبادكو يدك الاون يزل ح ا 3 انا ضع نعهّد ورام ْ

 ىساؤرلاداودوُأ لاق عكدوعك ارلثم بذاك جببْذكلاو
 ع

 2 اذا 5 هم اة ماوفالا عت لش

 9 2 ع 69 م

 هعمم ناام كس يي #3 مهد بعباو اريس> مهم رقأ س لا
 302 #0 مس وع هنن سم هب سهم

 مو و وة 95 وهم
 كرا سون هوشماذا 2 مهدنعهقلاَلْضَق سانلاد ال

 كان را مينو ينال ااولاو ةمتكو تناك لولو عجل

 و م* وم

 برعلا نع كة ءار هلآ! هكدتلا اللاتعن هلءف بذدكلا مشن لا فسنا الواو

 هى هم 5 © <

 نمو ىأربوذكل ساّلئملافو بذَكلاب خل جرلابْدكو دمها س رمت بنا

 وو هس 1

 منطاوهلام مهاوقكو هوقدصيدقِبوذكْلا نام-هلاثمأ نمو بذاكسرذاسملا -هلانمأ

 34 رطل ىف مل اةقاملل لاقي رم ذنلا قد و بذي اذصنوباذك لجو فابشلا تئاَص

 بصاس | مزح - و ر يس 1

 0 ال لاقد ه ورمعوتأ ُتيدَكَو ب دكد قو بذاك تكاد لل

 مه 0-2200

 26 9و

 و رلاسأتجااذا َّج> ىلاعت هلوقو تاذكا الاوهو ب ذك 0 نيتك اسوهو

 فاكلا مد و ديدشتلادامنءهّللاىذ رة ناعما ارق ىهو ةنيدملا لع ارق ودك دقممنأ

 2 ًِء مص و ف

 مهوقد هين ا موموقن موك نع ل سرا سليتسا كاان أ معمق شرة ستئاعن ءىور

 و وو 5

 ىهوديد هلو تناكو هتارصت مهاجم هوو ذك دق مهموق نم نم دق نمنألسرلا تنظو

 ىورو فيففتلباوثذك قاسكلاو ةزجو مصار قو مماعنئباوور# ىو نكن باو عفان اق

 نأىلا بهدي ل سرلا نعي رشي اوناك لاهو فاكسلا مضو فيفتلاداونذك لاه هنأ سامع نا نع

 »8 5 0 ا و ٠و 2 ع نس < 99م

 ىدنعههجوف سابعنبانعاذه مصناروصن مونألاه اوفا أدق مم أ اونظَفاوُمْعَس لسا

 قاغضلا لاف ناد. دكوهلوق

 تامضلاب نالعلعف هبزو

 قهيوببسمرك ذيلوثالثلا
 هلوقواهركذىتلا ل ممالا
 همسسل 2 تععم اذاو

 وهو ديز "ال ىرهوملا
 هل_ةناك ميشال نب هر 1

 هنكلئرهزالا نع فاغصلا
 قوومكتعدتييذدهتلا ف

 ىاغصلا لاق اهتعدق حاصلا

 .هلج قعب هتعادق ةءاورلاو

 هلمقو
00 

 1 فمر 1ث اك ىدح

 نأثتن هر وكه نعت ططخ
 ملا هتعيدق ىلا تعم» اداف

 هوفع تونك هما



 تا ل تل ا ولا ا ا يلا
 7 يي را اهل لآ" اج وو اا 5 1, ع

 ةرايعجلا ممذعبأ ارق وهلوق

 سايعنا ًارقو ”ةلمكتلا
 (دادشك ىأ)لامسل اونأو

 ها خلا لمسو نسحلاو
 ليهم

 رسكف تش ىأ ايذك هلوق
 ل_ءفااو بعللا هريظنو

 رسكما اءذكوهلوقو قيحلاو

 ىف طويضموهاك نوكسف
 قطسوجامعاو مكس

 سمدل دون وك سف“ 2 سوماقلا

 5 رح ىل نس لد ا
 هلوقو اهيفتتءافلا ىلا نععلا

 ةيرسفك ةبذكو ةبذكو
 مكحناطيض وهاك ةحرفو

 هْضطشوحراشلا هبيلعدبنو
 ىىيععم ىنأ

0 

0 3 3 1 

  (بذك) 5 ءامل فرح 5 فاكلا لصق ١42
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 بئاوكلاَدو وف طلت هرعاذا # 5 ءدقتداغمهيلع نول

 ىل ماوي بلا ذو كلذ دك كردأال ديت تالا ناك اهعج قلبقدقو

 لبس لاو عضومبناكلاو حرشسلا ما دةهيقتك عمم سرفلا نم ىهو مهليخئاوك

 هس سدو 9-

 ىدسأل اةدلك نب ةلاضف كرب رن سوأ لاق

 بقاصا ا رق رذىلعموُق ج8 د أول بحس ادبسلا ىلع

 0 م 9

 1 بئاكتلا نم ىبنلا ناكم 37 ىدحلاقاك داع ءرميصال

 ش زاغكانعمجوهلاقيو فور ملئ اىربنبالاق عرار اءانره لبشر عدضوم بل

 و 0 و 57 8 و 7 هو بقاصلا لءاذهُةلاضَقْا ا عوالوقيول_.ةىذلات بلا فول اوديو هدضآل هلوقو ىرَغو
 ةوممسصو -

 موقبتوقداليق ةلاَضفّممآكلذبم ع وسكر وتقع 500

 ءا هاو ياني لسكر ككاو كح 000 ىبعع

 - 1 ل رى عضة

 ةندحاومي نيصحلا م 3 0 1 0 ترك ا ا ةيشم تعا وبعثتك

 ملاحدلاثددح ىفو د اولاكدحاولاو قورلاو هو فكريا ماكان و ا

 سل 975 2 5 مو سس وسعحو )ع ه6

 ١ قلل لاق و روطت م مرمصحلا دبقانع حرص ىأ بح كي م مركلا لقعيةبصخا أو

 1 دنت ني اب عرجزالال# 0 ةروعلا نعل | لهأ ةغلب

 م-مدعمعو

 ءارقلا نيل ىو 00 يت ةامدشلااذاا سكن سلا نك لاقيؤ لاك ارعالا نما نع

 ةبحاك ىفناهمهأ عمت را اذارانلاو لاق ذيع كتيحلا وادا ا عملا داالاقي

 6 بع عضوم بحوكو دمي يالابأ, نفل سلا

 رافاتأ ف ٌصاسلاٍبَدَكَل اوبدكل اوندكلا ب ما (بك ( عضوم
 سم رىدمو-

 ١ عمجإلم "ايدك لادلانوكسسبة دكت اذ اذاف اك دكو ةيدك هن لو "لالا

- 
 03 2 ل رم 2 وه حس

 هصق ىلع اًواجو مجطهدأرق 5و ىرطل (مدلا بدكلاو ض اب بلا ةيقذلاءاسنلا نمةيودكملا فار ءالا

 ,لفماما هيأ رق اناقف ةسام لا ادلب بدك مدبرق نم ءارق 51 نعسا.ءااونأ ل سو بنك مح

 ل يل

 1-5 نمدو+أم ضاس. اياب رشي علا بدك مالاقف 0 رك

 هم سدر سا

 هتءاعش ةناكمضا ارعأهتفف هسرق نأ |دةدر ”كفابيدكلا كذكوهضام لارض ثيل

 قالا ع نان اهدي دود دكوامنك دالك ا كييدنك دلما يف نكل ا ) بذك ١

 1 اءاركحو



/ 

2 
1 

1 

١ 

 .ءاناقرع « :قاكلا لست" 0 (بنك)

 322ه 3 و و مس موه ل . 5 3 ١

 لعهعضتام ضعي فب رعلا لوقهتمونلللا 7 نمحدقلا"لمديزوأ لاق و ةيلحردك ل دقو ءانالا ىف
 مل: ة-هو مهو كس» وو هوو

 عمل او الام مم رتلو الاقثابتك بلحأو الاسر الار داون اًضااَت ااه ٌعاهملا ةنسلأ

 زحارلا لاق تكلا
 لهم | سالك

 بَركدقو ُبطاخ الوعي 55 تكلا ٌباَطخْننع انحرب ر

 ةءعاعم مو 7 7 هم

 031 - حس نماسعنظداغاو ص

 تاي ءاجاذالجَرلالاب يبار ءالاع الا اكر رقلاديربامغاو ةبطنلا لعن ىجيل--را نعي
 يرو

 و 27ه

 2 رافنا كرم :زالادشتاو دجال هيلا لعب ىرقلا
 5 سو سار ا

 تك اهفادهأ ىلع ٠ مراعبأ * ةيضاقان لادرع اليم
 رى هو سس وه <

 نأدعبةنكو وهفكلدو# و1 تارتؤأر 5 وأ ماعطنمتفئاطّل و نلنمتس ءاقشلل 2
8 0 

 بئكلا وعد هنمو كك ا 6 لك ليشو الءلقنوكي

 ىلع ياو رؤقو هم عقول كح مط قو هنو جافا بالم رلا نم

 مة م9و وا هوو

 هوضورالوأر "الام و بدود لا ليطت_.ملالم رلاسثكلاو بينك ”حادو
0 

 و م 8

 هليأ ىلص ىنلا نأ كلام: نس زعاميدحىف و ةبثك اهنمقب وصلكف عضاومىفاب ا

 7 فل

 ةيتكلااهعدطف ةيسغملا رااح لاق فرب قطا نحب أس هيلع

 ته

 ةيثكلا ضم ا رمال الست هلعح ال كلذ لعق مهنمدحأت نوال

 ةاشلكر ا ا ١ نيللاريغف كلذكوهو ديبعوأ لاك نآللا نمليلقلا لاقف
 0 04 ماس ويوم هس اسد

 م لد ةيثكلاو الك لقد تعام اود ازغدنعامإ لق اذااهنمل تكد قو اليلقأش
 5 ع

1 3 

 2غ مهسلاباثكل او ريثك م مو نا ارئلادودل ماك او كاذرغوأ نيلوأ ماعط نم

 هلز-دنال ا اىهودالا انهءعاهسل نمر ملاوعلبقو مهيأ باكي ءامرامو

2 2 

 ةرلاةفص قزح ا رلا لاق نانا شيرالو

 ْ ٌتيَعلا باك لم هتماه 3 ُثاَنعمنَِط طنرماصرة تناك

 واهو ص لالا 9

 مدقموه ىلءؤو 2 ا معشترا موه لق هو جدلا 00 هم ةيئاكلاو دا ءاحو

 نيبامىلا قيعلا لص أ نم ىهل.ةو نا ركل مسه سرانا اديه راع عش ثيحي نما

 ةغبانل الا نيكل

 لام_مسلا باتكلاوهلوق
 نامرودادثك دحلا هطمذ

 عىىكعم ها



 )  ءايلافرح + فاكلالصف |[

 ' #9 م#لس و 295-

 تانكلا و اوعمتاوبت هال 530 000سم دقو ربك نم بنام 00

 قو ءاثلا» نم ىلع فرحلا اذهىفءاتلاو اضد اء ارا ىلا هزمت أرز ٌةدمرغص مس
 ءد5د «# قمو و ه2 و

 عي كرف ضعبل مسار ةصمةستكلا مصاهنو وعاشت | أةيَتُكلا ىرهزلا ثيدح

 ويوب ملا كبر مهلا تكلا (بنك) مع أ هقاو نبك ل لم نمالاربف هيأ

 نماكأ مكن يوبتك ن هارب هلا و أف :رطالا ل متتسيالدب وملاك ٌرقىأ 0
 آء الإ

 قدماوأد ثنأ نكوبرق 5
 ل 0: :

 اجريت نماذو 5 نادوديناذ-هف

0# 

 او .--< 00 2-5 0 ماع 2 وهم مام هه <

 رضنلا م ؟تلاود مكلاوشك أ او هميراف كمأو كنمانددلل سبك ١ و ىراووملا ل 1

 8ةورس م مو -ٍ < دهام

 0 دف ورفلا تك هنماندىأ ل مط ا ىلاب 0 او مهنماندىأ موقلا ىلانالفسنك أ

 هلم ه7 )»و 8 ه5 2 8ث ءاءد 2

 نكح نملينلام هومراق كوشك اذاةءاورفو مهواناف موقلا م كك ًاناردبشيدح فو

 !ثيدن >-قو مهريمك ىلااها32كلذلف تك ةيد- هل مكبثك 0 او

 ساه هم 8م 9 تين رح م

 ,بثك لاقيو ا دق لاس نانوامهعقا ىنراهابأ فستةشناع

 ارلاتكو برقا نموهومكيفؤوكشنا 3 كلاو 5 نوبنكمسوفاومااذاموقنا
 دام ثوم )هد رو ومس

 رعاشلالاف هبضو برق ندعم ب :كهيثكيوهشكت

 الا 9 م

 بئاكلا نمّينلاناكم #2 يدخل رامز ربت

 00 و هاهي وسيما رديف قدلذا ملا مانام :دلاندب هربلاف

 هللا صلات عي ةقصلا تنك يمامة اذ اهجرتلاهذهءانث فق أمدسو

 و بيسو هم وص

 ثددخلاهنمو نر سان لأ ووالد 000 انددب بئكف وعر 0 ملسو هب هيلع

 ممم 9 وو ىكوودس

 تيكا و عما لم رلابثكناو ع ومال ونكمل فنرقدي ديني ومالثسلا هيلعام ا
 0 يا 9 دم اة مد 7 ةمول )و وسو ه

 ناك هك وةينك 1 اعجلا و تدودحاو عةجااموهىمل 5و ةبد دودداعب ينيج 8 هرلا نم

 مو

 ءارغلا لاه اليهماثك لايملاتناكو زيزعلاليزتتلا فو .لمرلا الت ىهو كلذ: للم
 د1 8 ترم .ِء 9 م 0 2 / ' نو ه- 5و -

 تكن اقبارغا !تدثكشمللا هالع !نمك لع لا نيفول سا كرم ىدلا ل ىل اولمرلابيثكلا

 امل داو ا كمت أماعطلا ٌتَك دي زولأ سه فون هلم رفا

0 000 

 00 ع :رخلا لدم ى هلدق 5 هنمٌليلَقلاَن و "انا هةشكلا و هيفلشكت اذقف عمج ١ وئداف

 يسم ا

 ف

[َ 



 دج ا ل تامل عج طحت

 نبا بد رتكو بكم ىهفابسك امك كلذكو اكو اياهتددشةبرقلا تنك أ او. ىشهنمرطقيالا

 تكلا اين فرع اهكوأا هتك أ قاهر «رقبك !ىنابعلا لاك 0 ر 0

 اهداوريغ ىلع ترا ناو 5510 هقانلا تك ديزوأ ةكرشلاوفبوبي

3 2 8 

 وهاغاو صءبن مه عل ند رق بكل رام كل تدم ىأ ليات تكنو 1

 ير و
 ل ع : 7-7

 نيم 2 (عبتك) + ءابلافرح « فاكلالسف
| 2 22 9: 

 ةرراش عج زراوختا ودنا ىأنأ اودي غدير هثوهوفرقلانةغودملاةبفرغلاو 5 ةرةاولام ارا ْ ١

 < 5 0س و رص لق وع 2-

 قا ينارع لاب 9 بيتك ىهف نب راابس سل هر زرخابتك ه تكية رقلا وةدازملا وءاقسل ا

 ل وى ءوز «ء وزو«

 هظلغ رهئاغك لوتس لى تكتم لقءاقسسلام مفتدتك لو قياس ارعأت عم ىارغالا
 سا جس -

 2 د هَ 2

 اذاءاقسسا اتبتكن ميا هلع عجيد مزحت ىأ و رباب دقو ةريسغملا ثد :دح فو

 علا بن

 م0 ة9-وو 2 هر رو: هم #ةصدع

 و هراء 3 ادت لاو ريسوأ لبا هير نيب تعجب اذا ”رل_غبلات تكه:ملوقت

 1 ايت 9 0 ةقاشلاو“ لقب اويادلابتكو عمل عسا العكور التل ةقانلا
 ه7تند هد ء /

 لاقا+ لع كرت الث :ل|هئايحئرش مضر صو أ ديد ةقل اهي مزحاهيلع

 - 1 ََس 2 26

 راتساباهتكا او كربعن ىلع 0 هيتولخانرا ف نئمأتال

 رابسأو سوك لغو ربو ةقاثلااثدربعبلاو لبالا نيش تومْراواكذد انك نالثلخو
 هاما + همدص وو« و هد ل

 مدس 79ه 00 هده7) سد ص ةووس ,

 0 أهمت ك«ةفانلا كو هديسنا اهل رأت نوكلاهتعةح ردلا لح لبق طبخ اهارصم تك

 - اهم ال م 2 قف لمع 5 9س 5 -- هم 4

 اه در رصاهيلعَبتك و أمد“ 0 و هما ًارالف وملا مدل 1 ئثباهمر ردم .:_ةئاهرأ 1

 72 26 مهص ص 2 و

 ىل-ءقو ةدح عزي فكأ ل“ ا نمةزيصسملاةعانجلا ىهلبقو رشف جبامةيتكلاو

 لع اخي دح لو شيب ةينكلاو فلالا ىلا ةماسملا نمتراغأ اذا ليش ةعاجبهدتكلا
 ا

 كو بئاتكلا عمجباو خلان مووظعلاةعطقلا ةبنتكلا ماللسالاةب كو هقاراسأل

 ليقطلا ةيتكا 5 اهي بئاتكلا
 ةس# هد ص ه دمع هدو

 تكمل نان يد ”ضرعلا 5 ترشاسوا مالا
 م "َ

 ماد

 2 مسءوعو مخه س وه

 تدعم و ةقاحام خش ني مضت نأوهو هل الاد نيئيشلا نيب كعمس

 هم 5م و ومس #9 ع هو سقم

 قف ذرح ىلاأق رح مممحك هنالباتحصحإ اتنتك ليقهلم 9 تءدحاق تدك اه :الدبتكلا

 دم ةحس زر ةدع سلول

 و < د َّ 8 و 2 0



 1 000 0 فال ك1 1 تب

 قاذح لوقوهو هلوق

 ى ءرهزال اةرامعهدهنيد وحلا

 ىناغصلا اهلقن وهسد هت ىف

 لاقو لاق مث تيك ل

 ليوم رووا
 ديعب وهووكيلعب ءارغالا
 ءارغالا بصتناامنال

 لعفلا ماشم ماقام ىلعمدقتيال

 اذهىفمدقت دقو مكملعودو

 مكيلع صل ناكو لو عضوملا
 ىلعهمصنناكأ هللابامك

 ردصملا نمسح ءارغالا
 هعيفع# هتك

 يشل ا ل نوي ل ١ ما نىك نا لسارخ ا د مرت يظر 7
 3 را سا وعد لا رد

 كلا 1
 78 و 1

 ايلا فرح « فاكلالمخ 4
 ه5 < مرا م

 يشفي اني زو هيلعدقا ىلس ىنلالوقاذهن هو اذْيَم رق ىأامفمسيياعانبكو
 تك حض

 مجلات درب« دلع ىلءهبتكوأ باي لوب ىذلاهقلا م ص ىأ هللا باكي اكن

 0 يم ٠ 2 0 .٠

 ملسو هيلعهللا ىلص هلوسرن| قعدنا ىهأوأ 2 , زها ضرب ىءانعم ل .قوهيفامهلرك ذال

 قاذح لوقو دولاك مكيلعهلا بدك أ ٌلعفلا هديرأ اوك د كيلعهتلا باكو ىلاعت ةلوقو

 هيناتا نا ىلع هللا صرف ىأ صاصقللا هلابك لاق رايب تابعو ندو لا

 عنو قامت هوقو نانا اولح وزعهلل !لوقنلاَةواَس 00

 سوو تت

 ْ «دكحف يا كامق اباكف سيلا ”ةيرتشأن هةربربثي د حو ««مبوعامل هويت فاعف

 لح دقو هثاس دامت َ مع ] اول لوس زا عاط» سه امتنان ام نال هيا ءاضق بج - و هىلعال و

 9 هه جرا عا اه و 1 4

 هضساناباك كياتنك او .:كجا او اهنن -ارفلافروك مر الولالوسرلا

 - 9- 9 و ص ساومد

 ىساذاق ديح قع تتاكي لمعلا ساكملاو اسناك من او دلك تكي نأ هرم اعبتكشسلو
0 200-007 5 

 ريثالانبالاق هناك معدتي نرسل ناكر ينبح ىح قو قتعمادأو

 ا تيعسولاك 1 رسراسناذأ انافامكممبل اد ةويلام لع دو رلا باكيت يك ١

 وو ور هع هه

 داوم 59 0-- 0 وهن ال 00 3 0

 و - هو 5 همس

 000 رس د قنا وسستزاضادب تقصدي

 تسل رلاتتاكيت ًاتماكملاو ناكل سمار ميقا مهو كراع تكلم
 هضص سو م #7 5 رو فد

 52000 20 هنووفاذكواذك بتم وش ئدأ اذاهنأهنلعس سك :وهيلعممكتب لام ءمستمأ وأ

 ىفوهىذلاهّمستك هع سعال اومن كلذ و هس ماك ىذا ءالوم 5 ال و وقدعدا ةفهيلع هناك ام عمم

 تيع«لاملاءادآ نم لع هَق :رافامعءاعدقعاذا بناكمدبعلاو بناكمديسلاف هالومللصآلا

 هو وسو

 نمديعلا ا ايش وهتلعقز روفامكدأ اذا ق معلا ن 5 مديلا ىلعدابعلا تك ال ةساكم

 روكا ه سكنا ثلا يعول ا نسما ”هلنأ ارامل بقي ىلا مودل
 همو سس 9و زو هض

 لاقو ايو والكربسلام لاَ زينا لاية نتكل املس قع كا اههعج .وريسلاب ةموتهضملا

 ةمزلاود لاق ءاملاخ فب حمجباو ب زلات« ىذلابسلا ةماعلا

 و < 2 -  ورمرةرسد هدو سو 2 ”ه2 «* هدم هر

 سثكلا اهنييهتعيط لشاشم 21 .اهزراوخ أثير ,عءارفو

3 

 ءارعولا

 دس سا 12د



 تاس 9

 ا ىف مدير حي ا

 ا ا و ع
 ا ا ا “ د ا 7 001 - ا

 1 (بتك) ٠ ءابلافرح ٠ فاكلالسف .
 2 ةلحاف ناك هن رولا 5 1 ود دو لود برع سبع السابع ومع 7

 ا قل لاق يومان ةيفصص سلا لاف لك نالوا وعد الت 1 0

 ةساك اوبك هيد د اولاَعَف هاند اءاشم ع نءددلارثك اءانبب هسا امموهدب ومدسلاف

 20007 9 0 ا

 ا وللا ةهبو ءاروتلا قكاعمباكلاو ىععبناكملاو

 ىل_صىنلاناورفك نيذلانالًءاروتلا نوكين أوتار ةلانوك نأزت اح هتناتاّك هلوقو باكل
 س 55

 قب ىلعتت ام باتكلاليق روطسم باو رولعلاو ىاعت ةوقو ةارودلا اود دق لو هيلع هللا ١

 جما اود لوفرقدقو لا نايس نع ةاودلاو ةنرعصلا باتكلاو مسلامغأ نمد
 وسو

 لا نار رمق باكا بتاكلاامأو ةاودلاو ةفصعلالقو هيفي امباتكلاف

 )بيع و يا 7 وِ

 لاقو 7 ملا بتكملاوهدسنءنمبتكنا“ 1 هبتكمل جرو بابك هلعاياتك اميتك او

 ا

 هنمو قل ل بطالاق هب 0 تلاع
 وا او ص وده ء 0 5 3 6

 20 سد سو 20 ف 9و وسو 1

 م
 مس دوس -

 ا ءالانبا ا 78 ةداسلا .نايبصلا
- 

 سماع  ى تو

 ىلإ رعالان با ةشكلاناتكلاو ةياكلا هيو ةبتكو باك عخباو باكل وداي اقر 3

 - موبوت و ةدهءو

 نعلالهأ ىلا هبات 5 ىفو نوبتكيمهفبيغلام هدنع م ىاعتهللالاق اعلام هدنعبتاكلا

 نأةباتكلا فرعي ناك : نم ىلعرلاغا|نال هن ىرعم املاعدارأ امص أن ماسناكم تسناثاملا

 م و و 9

 مكحملاو ٌصرَلا باتكلاو الياقمويفوازب رع مهدئعيتاكلاناكو هيلا

 ”ىدعملالاق رَدَشلاَوأ] ٠
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 مث 5ههءوم ةم وم سن

 جونا دس رح !كنينخاذر نيني رغنيسوقردق ىأ نسوق باق“ ارفلا نيسوق

 و 3 و

 مواوق ند وأ راهنمع 9 ندع ا ىنءعبيقل اوتاقل اريمالا نبا لاق اهمذام وايشدلا نم رخةنلا نمد

 هل_د أن معلق ذا اًبوقو تامالعاهيقاسمىفاولعبو مطولا فاورثأ ىأضرالا ناي وق

 َّ راو ةضسلا تباقثانا هلأ هضم رئاطلاّباهو صنم اناوفلاو روت

 ىهدباوقالا لك يلوم ٠ فوق ]او راما ملا برا ةضبلاةباقلاو ةبئانقل داو

- 

 ْ دشنأو حارفلا
 ة لس وس ” )م

 ف 7 8 "اق لاثمألان م * هالعع نمو ب. لهل

 ماس دس 8

 لاو 5 هب "املا 4 اودوبوقلاب 2 عوضا . ءاسنلا تره لدم

 و سس ةد 4

 برضو مب "ثم راو ةضيبلا ىلا را عجريالاكخيشلالا ءانسكلا عجرتال

 تاكمك سل اذا هروكسا رجاتلدسأ 1 نمضارعأ لاق هيصحاص نمل ادالح رالالثم
 و

 واولا ىلع هكر 00 عئاجلاوأ اصلا درر نضوتختل لاقوب زال

 ملاامهلثمىدنعءازملاو هلوق

 هبان ىف ءازملا قف "فرصت

 .ىويودم



 ةاءوهقلاو ةبوهقلاو هلوق
 بيدهتلاو لصالاب اطمض

 امهاوأ محف!سوماقلاو
 نكلام لان توكسو امهنانو
 ةدوهةل|قىناغصلا فلاش

 م ىأَي وكر ولاققف

 ىويععم جأ مضف

 اذك ىرالا اةهقلاهلوق

 بيذبتلا فهد ألو لصالاب
 نىدعم وأ هررذ هريغىالو

 3 1 (بو) ءاملاف رح *« فاقلالصف 111

 1 د ل 0 8
 نمةانوهقلاودبوهقلاولخ !نمعونوهو ةرمضخو صاس هسيفةما# نوكي ر اطةسم.هقلاو

 ىرخأ ناهد انايح نامت نيتديدحتا ذاك اهجروثالث بشت اذءامسلا لسن
 2 1 ملا

 نصين نكيدفو لو مالكلا ف سيل بوييسل دقو لزيت داهو اعف -نبالاق

 مىأنتأ ع نك+»دقلاقي هَل
 وتو لاا ضلوا اهلاع

 تايوهقلاعمباوةيردس

 فلا احاخخىزعنالا لام كنا هب وهقاهدحاو ٌتاسطرةلاراغصلا ماهسلاتاو لاو

0 

 "0 قداوست مهفلاور وعون لاك 5 «لذِب اديان عد ء * ةبورلافو هن , وهلا

 و ره . 101 هو دءدع

 ل زهقلا (ب زها َى راج لذآلا ملاوي ل باننا نيب

 ١ لل | ١ هي يتسقلا تدلل مَا ليم ةهقلاو أت مولا (بتهت) د ردقألا

 هرتقوهيوبيسبل سماع و نسما دعامات ال-دقو بيغرلا

 ىرهزالا ديدشلا ب لصلابَعَهَتلام كى ناجل عه ىنارعالا الاكو ىف اريسلا
 هن و هود ع م 0 هم

 اهبوقأض رالاّتق ري وقتل هش ةرفحو اضرب وقت نأ بولا ضر ىرالاَباَعْهَقلا

 مس عد سل ©

 اههفرشح را ودوام ,وكضرالا ب هاهدم_..نا زو ا ا

 - دمم همم تاع هو.

 ىذلا اوه بوما دوس 1 ىأعضاومهسأ ارنمبوقنو تب وقتوتد امتادقوربوُهَّتلاهْيش

قانوقديف ىرتةريعبلا دل بوب برايل تايد ن مهل
 1 كلذلو ريولا ن متدر اد

 0-0 ا تت 3 : - 2 4 258 5 هو

 * هش رلانأب وقلاىوادت لهو * لاو قيرلاى واد ةناسنالا داح ىف حب رد ىجلاءابوقلات مدع

 5 . 7 06 0 . 5 9 8 * ف ع : 4

 ةركد الو ةفرعم ف فرصت القءاب وقهذهلاة يف نكستولرتورك ذتوثونءاب وهلا ءارغلا لاكو

 ل ل هول 1 : اوم 24 ل 5 0 . 0

 ىقفرصتو ف 00 ل ردانوطوءا هم باس قلتو

 ءاوساك

 ا و راموأط باب نم قلتو ةركنلاوةقرعملا ف فرصْنت ءأد د وو ه |

 بوم اهل و

0 0 4 0 0 2-1 

 ع يأ و . هك 2 د را

 , نا مخ س18 د2 تاق و م هع
 0 وك وُثلاو هو و اهنعّقلملا وت لبسي هدلج بوت دوقتو هد )ماى

 ىرذأ الودديسن الاخ 7 ةيوقلاوذب ولاد اوئادو هلا فار ءالا نبا لاك و ءأن هول اوءانو او

 سو هور

 ل ةيوق عبو اولاق عد أش .انمامهالوء العمل اعج نانوكمال د[ ”زعدو ”لعننال اذهف.ك

 . ردود |قرهظيىذلاءابوقا اوءابوّقل و عفو ب الع نال اذهولاق د هذ 0

 اهعج و فق ورم هلا وم ىو 9 ىذ 3 انك واَد و ادلع مسد »ركب فور عمماذ وهو هيلع

 اهيا

 بوو



 ا

 م60 : (بهق) ءابلاف رس 5 فاقلال دف

 و ه وربك
 رس تاناجهو بنقو 03 بش صيعسقلادبعلو ش

 دسالاق بناقل عبو
 و 7 وص امو د 7

 مولهمرستمانمرغشلا 3ع لري بناقلاَتك اًواذاو

0 

 تنَقلاَو ايشِبتقملا ف تقومرأ ولات نيهيرأىلاافنيثالث نيام ءرساملاورعول لاه

 ب هو م6 هد ىو هلم م «) و ا 0

 ىريملاَةمح نأ لوقو ناك- !!نممربص سقلاوتصلاو عصاير : الا ٌينلاو باصسلا

9-5 

 تا قا كارد َلْثمَبهالَ * اًطيعفذولا لثمدوُدي لف

 رح هيلا لايت اعف كقلا نفل انك هأىردأالو بُعد يمريسفت فلق

 1 و أ عو ا

 لسعأ هاو ةنيدملا ماظن م مطأةبانقلاو ةبانقلاو ناملسدارأو 5 مالس ىأدوادسننم 5

 و م جى

 لاوو + داعزمابهقناك امقَنا د4 كد دو 37 نسما بهل (ب6)

 هى < 56 نت 0 م5

 بىقورش 0 د يع و هيداعل الا يدق ناكىأ 5 اقهقابهقنك امتنا «

 ٌباهق هعجيو لاب: يلي وطلال .ةوميظملابهشلاو لذابلاديربالا نبق ب تهقو

 7 2و م8 8ةمدو <

 ىذلابهقالال_ءقو ةرجهضاس طا ىذلا بهقألاو ةرج اهات دوس لابج باهقلا ليقو

 سقلائرصالد ثنأو ردك الازعيدلاو هلاقيو ةرشملاةرجسهفأ

 مو 525 9 سهدو

 قدوم سهتألا ىشعلاس 1 0 ناين“ ٌنهكردآو

 قع دناع رستم كولر كل اود ب ارا ءالغلا ىلع وُ كرد لعافااريمضلا

 سرفأ ادنءامحرخ لى هنانعن . مامن" هلو لووو امهرغومايظلاو 0

 داوسأل ضاييل عقرتكلا ىلا واتا ميال ده نأل بق َنهكردأهنكلو ىرتبنم

 ةدكلارهس شت فصيةب ٌررلاك هنوللسِهف ا مهتمدحاو لك سوماخل اوزيل ناب ..الاو
 9 د و ء

 اسوئاطلاو ليف يبفل و 3 اننمولادسلا | د

 8و ه

 دقو وهامة لا اوه ليتو دا لة :وهلمقو بهقآلانول ةيهقلاو ةبهشلا ممالاو

 م 1 ةمضص 7 و2 ضصادمص سا

 دالوأ هكر الاد موضعي صحو 0 الل 0 رد ' هواعت ضن الابهقلاو امهقتوهقأ

 اًضد :ًاءامهق ةوحامصصل اىو ريغال ةمهق دا ع .اه وةياهق ةوباهالاَبْهلنالاقير ةيل و هدد

 36 س 8 0-8

 لاق لجل انم رب ةاوهد بو هلال مو باه ناد باهإلا بْن ةيكردالا

 ود سضس سن ادرس

 فدخل اوىهقا اعمباهلاالا 03 ايس الا ارذقرادلاتصْخأف

 (ىلا'“ ب برعلاناسل 3 2:4(



 ا اما دو 50 0 1 7 ا م ل أ نيف اة د 000 ادي © لا يل نييسرو ورع هير او را شفا
 "طك 1 ١

 د اسال
 اهتريغب ررعلانعةيدق ةلظفا نابل اهل نابل ( بطلق ) نابطرت دلاتلانَمُةىلوالا

 ( هلق انكر ةلاتلاقفىل وأل ل :ريغف ىلغس ةهاع تءان ونابطاَعا ا!تااقف ق والاةّماعلا

 ءاعووهليقو ةبادلاٍب ضبا ريِبْقلا (بنف) لاحرلان همصَصلاءدقلاهْلَملاثدللا

 م و 1 5 لا و كلذ 0 ا اذه رويال
 ت7 ُ - 2

 ىج هد

 قلتم انابكيمسالا بده و همقد راش عدلا ءاطغلاو هو هبشفَسأل علا و

 ا متوم م 1

 كلذكو ُبانبلاوهو بوق عجل و .ديرم امي مالا بو 0 كو هاعو

 9 -ٍ ا ويب وص

 | بعمران عدرا ةبايتو ا انت عرزلاب 0 ينابلاورثملا نموه

 دسُقبامدنع غطق ب نعلا ا و َتنقدق ةوردسلاهمفن وكلا ىذلا هاو ر ولا ةقيصعل او راما

 لاك 5 ةقيضح أن 2 كر هوة ضد ءاقتسا ومع نق شقالط لان تقتنع 1 عطقم ءركلا 1 5 1

 مدهوزؤل هه و

 0 0 هلج ىدأدقامو له سيلامهسنعاوعطقاماذا نعلاا قرضا
 95 س و

 اتا ءاوعلا لاب ئاَقلاو 1 طر وراكس هسنعسضقب :نيحاذهور و صنم

 0 ةمادم ام »

 يول ةفتحوت أ لافوهمأك انعجرحرهزلا بنقو ريسُف_سل اوفو دا

 هم ا 077 روسي و همم 2-9 0

 قس ملف تباعا ونق بقت :سعشلا تن و بيق دقل قت دياذاف هر هره ندك أ | ىش وتاسلا مي | 7

 8موص 9

 ااا عمن وكم ىنبفلا او هن فشلا عر 1 .ةيظعأ 0 علا + ىتاينم

 دشنأ و ةظد د رح وأم العش ل وه موط وهدمصدأم
41 

  9هو ١

 انقملا نو نين اوأتاذ 3 ايرشم ىمافتءاساوعالا 3 اظتعاهتمداطصأالٌثْدّدنأ

 سا ع ل

 هللاىذررع ثدد-تىو ةئاملثءاهز لمقو نيءعبرالا ىلا نيثالثلا نيبام لينا نميتقملاو

 مكيناقمنم بم نوكيامغا كاذ لاق نع نيسُكم تهدف ةفال كارما. او هنع

 و و

 شويجبو بحب حاص أدي ةياملانود ىهلمقو ناسرلاو لدا ةعامج سنكلاّبَتقلا

 انانقإاو فا وموقلاَسقو ايناقمو طي فيكى دغش ددح فو سان ا لدار

 م2

 قولا ةيوج نة دعاسات 2 اوراصاذا ادنقو

 0. ل م هوو 9 : ه

 اوبنقواوراسموب سق باحصأو 33 ا ا

- 

 اع كلذكو سلا فاودعابىأ #3 اوبن واوراس موي سبق باحتأو 3 ت.دّما!ىو

 ناك و سانا اك

 ديعل و

 و



1 26 

 ذي

 ا

3 

 لاا اي سس يطل.

 لل ا و كو ا ا 00 زي زا خبل ١ يللا رض ايا ل دا يا ل" وعي اكيباق
 3 7 :؛ ١ وب 1 0 0 ل

 ا (بتلق) ءاملا فرح. فاقلالكف ٠.

 13م5 هوسس

 دي رطبا رلاءامسأن «مساَبيلَقلا ليمن ريو ريغوأ تنك هب وس ةعدقلا#لا ىع

 . عدو - 9 مع

 هىدبلاربلاءامنأن مم اًبيلَقلا ارهثلاقو رف غور ْةسءامتاذريغوأ امتد ه وطمريغوأ

 بِلا فار ءالا نالاقو | جانبك هنالاييلق تيهدو لاف هتدانعلا او مالو ةيداعلاو

 هلو

 العد فص ةرتتع لاك بلك عماباو الفالا وع هنقناكام

 ئىآ تثوماهو و مادةصو 2

 00 ا 00

 ص 2

 - .٠ -. 3 ًُظ 7” . 3 9 5

 هى 6 ,و وك سام ىد ه* ع

 ل ا « بساطتماهتن متي مادامو

 لاقفتاحا رثبا مجال بوعد يداعلاو يحاك عج راركلاو

 و9 11 5 2 هم امو ل 0 هو و 3

 وا ا مةفاوؤ بث ها لمقو ب راس نماكرو مت باقن © دع

10 2 
 ىف وَما لاةْلْتلا ا ءالا نال !اه ت جودت ةرسدلاتلقو بقت لقدقو رك دن

 لاقو تر ااذا باعت ةرسلاتيلقدنملاقيرج“ 'دنأرم بلاز كلاببلاقلا بعك نثر ةْغل

 ماه دم

 قو اهم تولريغ ىلع تناكاذا نولبل 5 ةأسو ب هل ا منامك رسل تول اذاةفين>وأ ||

 0 95 م

 نمد مالسل اوةالصلا هيلعوانبن ىلع -وملاه بيعش نمد رجا ان ىدومناثيدحلا

 ايتام د11 قوريسسف”نيدلل اوأةدحاوريغنول بلاك هلك هيتءاؤنولبلاك هيت ءاجأم مع

 رويطلاةفص ىف هج وهللام رك يتدخل ولاد تاه |!نا 5 | ريغ ىلا تا

 دكا را نم غش لاشيدزوأ هيف سمئامنولريس غب :وُيالدول لات ف سوفمابتخأ
 ان ان لالو ِبقَلاَعض اوهئانهلا عّضوو لص َقيطدفو مالكلا بلك

 لدقو 3 :وهمالرسكت وٍباَقلاكب شح نمل دوب عج بااوَقلاَ نسل لينك ارسا

 ثااقلا وٌبلاقلاو امس بواطن يلاقلا س م نادال كحل 9

 و لينسو غول اق كلذ دان اسال 9و رهاولا هيف عرش ىذلا و ءوشلا

 (بتلإ) نيد نم رب القوبأو مست درع لا اوهو مي نمْنطبِبْبلعلا
 مو

 ىعدالا هه>و نءرخمووف :هيراقأل ىذلل ةماعلا هل وع ةىتااماطر هللا اولا ب ديلا

 9 سوس

 ةعدقلا ىهةظفللاهد_هولاف نا" دئاردونلاوءاد |او ةدايقلا ىهو لكلا نمذوخأ مناقل

 ىلع تريسغف ين اع تنكاع ولاق ناطاَقلاتااقذ َْق والا ةماتعل اهتم راع 2ك نرعلازع

1 7 

. 8 



 ١ (اظرا !( ايلاف « فاقلالطن 0

 انييئ عدت /تاواساي ركز, ى حين ث يدحلا فو أاهدوشل ىتل اهقورعواهفاوجأ نسوا

 سام رولا هلال ةايلط سوف تس ىذا نه ردشلاب واقوداردا لك ًايزاكه #لعو

 ىهواعر اج هلكلا لقو 0 قو نا لبق ةبظرلا لوقنلا

 دادس
 ره هضايبلاملق ىه-بِيَط صخر ةضفسلقاهن "ااه العأ أدنعاهطسو فةصخرءاضمب طش

 بلا نمي ىذلا علا مضل, قمل ا و ةرلذتلا ىلا لقو لكاتب
 ارحل لل دبا 9 و و 28ه

 هنو تيالاَصح ىأ املك مالا اديب لوقت هصختو مانو هبل ئن لك بلقورالاو هبالقل و

 وهورمقل الزانمن ملزم رقعلا ب لقو سنارقلاب ”اقواملق * لانا ثيد- او و

2 
 هنملوق”صااخىأ ُنلَقوةماَقَةسَر ع وتاكد رع !ارعو هم اوقو ناكوك هم 2 570

 ىدهءذ9

 ةأرماف سي ةزسوونأ لاق نص و رعوح اذكر ال ل جر

 9و سل عدم

 ليجارالاواهنعُيناقملا كرب د ٍبَسح ىودماوقأ ليقع

 هموم توات 9 ةوهس ,مه7) ودع

 َتطَيوتنشداو عمل وركدذلاوتنؤلا هسف وتس بقل شع اقو باقلحرو

 اذهاولاهو هن وينسلاف دع و طفلي عم حلاوه ئئتل !لاحفف هتك 3تلسنا و

 < د مدام

 نماصلاسىأ ايلكاسشر ةرلع ناك ثيدح اف 5 اهةهصااو ردصملاوةفصلا ىلع امل وبلقى رع رع

 س 5< دو2 0 -

 هبدشتلا ىلعءاضيبلاة حلاق ةارملازاوليقو. تلقراوستولوكيؤاد بحاوا دل ناك أَم

 منيل مالسا !مهلعنيسملا رب اانا تيدعل و ةرومسألا نم باقل

 ىفاهنعمتلاىنرةشئاعتبدح ىفو ْنَسلَقَةشئاعديؤىأرهناثيدحلاهنموراوسلاِبأقلا ةضف

 اهب لشن ىلاةديدللاٌلقماو ُهَيَمَقلاوْْقلاَتااق اهنمرهظامالا نهر َنيدس الو ىلاعتهلؤق

 ٌُبيلقلاو هبويعىلارطنتهتْشَشك اذا ءارشا ادع كولا تلق ةعارزلل ضرالا
 يآ 2 _ مدس هم

 يولَقل او بول اوُبوُل لاو بيلقلاو نامل نءهذهاربدسحو 2 در رح لعف ورا ترحل > طفل ىلع

 مظهر ءاشلاف ةينامج ياذا ياللا

 نادل ضعييبولقليكأ 21 هاو خأ ىلعوياتمانأ

 هوو

 بلا عجباوىولعلا ىهفثي وطاذاف ىوطثنأ لبقرثبلا بيلقلاو تاكا رياك دعا و
- 

 لبقو ثنوتورك ذئقرازلاب وك تر فاحالو براسول ليال ىتلا عدلا يداعلاربلا د ل-بقو

 د

 / ةروسالا ن هىلقلاو لق ناك ل ندر كذا ىلاعت فوق مانعا موقدارأل قو سدرف 5م

 ماس .ةةنيتح“ ف
 30 علا



 دم ل هل

 اما | (بلق) . ءايلافرخ « فاقلا لصف

 ري” و» ىوو- 9 هو و «-9و

 نا الا يواقو لق عبماو ىنامعللا كلذيح ا ملا نلقلا هديسئبأ طاب .تابةقلعم

 مالسلا هيلع لب ريجه.لّريمانء ماجر لاك ممل ل َساناوقو ىنايعللا

 ىلاعت هلوقفءار ُهأالاق ليقع ءباقلا ريعي دقو ادأ ءاسنت الفتن و كلعءاعَوَفكيلع

 ل 98م هوس

 اقدام لوقت َن اد رعلا فر ننال ارسال لفَعىأ بك ناكل ىرت كلذ فنا

 ةورص م اسس

 هلناك. نامريغلاف و كِلدَيهذن اى كبلق سهذنبأ ]و كي ا كومة

 دقه و ٌقءس ده

 ارد رام خ ملال عأ كان !لاه هنا لبو هيلعهللا ىلصىع ةلانعىورو رب دتو مسه فتاىآبلق

 8 2 دس ساص سامح 2

 قداْؤَملا نمص+ أل اةاانأكحو نيابة دتفالاوةقراببواقلا ف صوفةدستفأنيلأو
 هه ع

 مهضعيدشنأو بلابل اولاق كلدلو لامعتسالا :

 بَل ىلا همس ور ورح ب هِبلقََطاحَ نتارقلا 1
 9م دهر

 لاقو دك أتنيظذالا فالتخالام_هرك ذرركوءاوسلا نمار ةةدئدفلاو وعلا ليقو |

 م مه

 انكنأ و هُلَقتلاَْلَقلا ىعنمهيضعل ْ

 همس د 8

 اراوط أن اسنالا» فرص ىأرلاو #3 هل ةنمالاٍبلعلا ى 9

 بهو ىلاءتهقالاهو .بوُقلا باقم لاك هلم يل

 |هباجوا همنا واكب لقلة حلى سيبرعلا سبت بارو فرعا لا مراسم ْ ثوم س)9و هص د

 ةفوع قءاذوسلا ةقلعلا ىلا نوكي ن أرك. الولاع مهند َوقرشن مهرأ ل ولاقاداوفوابلق
 هس 2 هم

 هيلك ردم وب قا دوو 9 هم هلك ناصأ 1 وى ةامعللا ن نع مضأ انسي وهسيافب هلق و

 0 موس

 نء توف هيلكهنم مشت فعلوا ادْرالعلاو ىنامعللا ن ءفاقااىقذخأنع ادٌىاككلاَو
 8و

 الاوضعلا م نم قاد ممالك ربو عار“ هلا دافعت بسس ةيعمو

 < 2 سو <

 موقلخلا ناةنتكت نا دغامهونتفكسلا نمفاكنلاودبكلان مدايكلاوىلقلا ننال
 وص 7ص

 باصأ وتلا َتافقدغلا لج امباليعبلا ب اقل يقو الق بلق دقو ىلا لصأن م ١

 امو“ "يلذعلا بلقو كَ َتدقو بوةمو ف رعب معلا كَجاعاذا ىدصالا بالقلامسهلبا

 وو وىيو5 هم. و وو ا و سك ةروس سو مه

 لاق و ىلق باق وباقتاغا ثالث همو لكؤتف 20 ع ءرهمش ىب جه واهتمصتواهبااهبلق "و

 هتلخن ازام الغ يل ىذلا صولئاوهو اذا .هيدفلو هلذغلا صوُحدَوجأ بعل ةمةفرتحوبأ

 بوو

 رمشلاب ول اًملق عزت ارلذكلا تلقو ةبلقو بولقوبالُثأ عملاو ماللا نوكسو فاقلا مع خدم



 )0ر1 ءانافولل ل فاتلاقلخا ١

 بالباب .رياهانغمرغلااهقرْص 5 اهتهج نعام الكرادسف ةلشلا توكل

 ُتْيَرَص لوقت« موقلا تبق مالعالا عمفذ كاهغاهنالبي رغوهوءادسنلا قرح طم
 .ِ مهلقأو مهل ازانمىلامهعحر رو ميلف أ مملقي تايدصل ١ معلا 4 ىلعت نعتاسصلا

 ثردخ ىفو فلأرغيلكوهاما كاذ لكىفبرعلا مالكن ا لاهدق هنأ ىلءكايحألا نءةفيعض

 لوز ع هقلاىلابالقثالاو مهلزانمملام فرصا ىأ ملف نايبصلا لعل لاقي ناكملا ةريره نأ

 لاقولاه هلق قاسللا ىو برعلامالك ننس قاماكدقو لَوَهلاوهيلاوملا
 يمن ص 8

 انوكو اناكمنوكيساقنمل 9 فلالار اهلاتفهئابلو أ ٌتلشمو هئاملوأ بلة مهقام كبلق أن اورثونأ

 اا ذوع ًارفسلا ءاعدشيدح فو ة تلال دابعلار مبلل ف صا لثماردسصم

 ظ هيفكيق هتبولادوعبمنأى ب نطولاىلادوعلاو رفسلان ,مبالقثالاى أباك ن مكب

 أ اولاقفموبلقاف دلونيحديسأ كأني فيلا مر ايدل اقسم رلابال_ةثالاو هنْركام
 نعمبلقو اتا اوصولسعيصتجاذكت م ريثالا نسا لاق هنلالوسرايمانلقأ

 1 50 ٌبيدحاوبوثلابآقو نيل نوع وح هولاق هلق ىنابسللا ىحو هفرصهه>و

 ٌةبلكليلعلابامو بيافا عيوب ننراتم انآ مدقئدف و هلق أ اههيقىناحللا ىحو د

 اهسؤريفلبالاذ_تأد ءادبالقلانمذوخأ موقع ارغلالاق يننلافالال متنا ؟هيامكأ

 رتل : هوقىلاامملقمف

 هبلقنمبلقلااغتير ”ريدق و »* هيلة بح ديالا ىلا
 م

 9م ه9-

نيا لاقو بح اءادي نمت ربك
 4 لوقت هيلارظتمف اهلْيلعي 00 ينارعالا 

 و ةدءص
 نملق سف مقا /ىشهيامانعم ئاطلالاقو هيلار امم ةدل ار ءاددب نا ًاةيلق لام

 ينجو دبع داى و: هلك ارباب دامت هشارف ىلعهلخأ

 :٠ ههو 7 0 هدى هس

 تيبس باولو سأ بار ما الاوو 2121011

 9و هو.

 اسرف 0 اطقرال ازمه لاق هرقاح

 9م س

 اجو اقرا #2 راها

 ىو 7 7و 20010 هه

 داؤيتلا اهدنا عييت "لءىأ ةبلق ضب رملانام و اهب "ل2 نما ءاوق باشي ىأ

 * و

 هعزعم

! 1 



 4 (بلق) ٠ هابلاف ل فاقلا لف

 بتترقلا نمسأتلا عضوك بصْنَم ف و قنم

١ 

 :هقلال وحبا (بن) ف ورعمر همنا ماسلا س اةفةديدح ىقرشلا لول

 هع «6#- هرم

 ا تلقو 55 ادوو ة هفيعض ىهو ىنامعللا 0

 رنا تلكو 1 رلا رميت ل را ؛ئدلا 55 و ا 90 ْ

 م
 0 سد 9و5 تم مدس 8353 سص 85 ص ب

 تبلقتوه-:ملق و نلقنافهتماقدق ١9 ب ولم ءالكو نيل 3 هلق و 9 اىأىلقناف ْ

 اههق اوعؤرطتو اهم روع لو هديرن ىذلا انين عب ا الرصاصي أل َقلاو

 لت د ِ ا 2 ا م 20 و6 '

 فرصتدالمل افوروهالافتاقتو 06 لمهاكوروم الا كلاوبلقوزيزعلا ليزلا فو

 ريم ساس مو و8

 فم- -مممالَس كررغي الف هأئعم دالبلا فم ؛لررغي القز زعلا لد زئتلافو ءاش مك اهبف

 م مساس ىو 03 يس

 ارهظَن لعب وءا فيكح نة, لق لج رو 'كالهلا م أ ة يذاع نافاهيفمدف رمصتأ ا

 ع وهدى 69و هد هس ىو س
 كاكاو رومالا ٍبيلقَتبر يس, لامكىأ بلقلودوه ماسهلوقو لوح بن ابشو نب )

 قدهشا 210 ءىكورو اهللات< وروما بقي ذل

 -853- 15ه - هدص ؟5 م5 مع 59 م 9 فص سس

 بك قوناةباهنلا و طلالوه قولا لوح نوب ؟تلاَمف هسيفتامىذلاه ضرع

 هرؤمأ ىفالا تاكو نطبلا رهظام,ملقو ذوافاو بغل تكرر ومإلا هزاع

0 

 نمفدشو فحل 0 انعم ح اح زرلا لاك راضبالاوبولقلا همفُىلقَتَنا ىلاعت هلوقو 53 (ًنسسح

 هيدعوامىأ ارو ةرسسصدادز اًدمَعل اوث لاب اسمْوم هملكناك نمنأ اهانعمو لاق فوذاو عْرَمل

 هريصضمل هدهاشو ةملقد الذ كف ثعبلاو هم هعمل ره | 'سزتوان كارت لوا

 م ومص سس

 نثذاو بْضلاوديعولاد_هعهقالجو منيع َبآكلاقي و راص:الاونؤلقلا ل 1: كلذف هن

 م سس هت

 همطاب د ع 0 زيدا لقو * نيداك دقيقا كا *
 م

 0 اَتلكأو لقت نأ اها اح ةريسخلا تبلقأو ةفمع-ض ىهوىنامعللا نعةغلاهلقأو |

 باقل حامعلا ىف و هارت ساو الاد كابا كس رهلابكقلا و لوس هرهاظ

 برشا لتلافو لق ل + 7 بقلك و العلام دقي ودها ظ
 ا 2 9: تاع و 89

 ذااناسنا اكيانببهفعهللاىضرر سم ثيدح ىفو ءاش ثيح هعضمف 5 باقيلحرال

 لاذ هبهد وفَتْضَعلا فرت 16 :ور , رحانل اوقئاملاةفهلعلمةأف ٌبئظي دوف هرب ِر , رج عقدا

 نمل ب رضي لثماذهريثالا نبالاق ٌتكسوَبالَق باق -علاقف لضنور كلل 0



 نا سوا ا
 » 1 قب 72 1

 قمل اة ب ودىه لقوهلوق

 ةسودلاهذه ناسوماقلا

 هلةموهئلاب ودل وأ مضر نايثعق

 ىىيعصم هأ ربدتفلمكتلا ىف

 (بقف)  هانلافرح « فاتلالصف 1
5-_- 

 بعلو ىراسألا اني 1 و قدس السأ مانت

 او

 تول 1 ا مل_.ةوئث لكن مركبا اَناَبتعَشلاَو بدع (بنعق)

 وه م و سوس 2 سرى ىك9 برم دهم

 مشل بسلا (بضعت)) ع زفي ديد شود- ءةق_سعقلا بدسعق تاْنلا ىلع

 5 وه. ىو و

 انيثلاو ص ارعالا نبا نعديد_ثىضعَق سهو *ىرخلا ديدشلا

 الكا د 4 هه

 كلذكو ىرهزالا لاك يمعلا ارهوماطلاب طك بوةعيءاورو « ىبضعق س + ىصاما ذا ىح

 و هوس 9 دك وي

 برقو ةدشا اةضعَتلاو رلصأة#سا ىأ هش لوقت ئشلا اص بصلاح رق
- 

 9 موو ارك سب سل 9 »ومد 5 م وم

 بسنت ليلا ةيطعاجا و5 هللا لمعي ناكل خر مسا ُبَّضعَقو كيد #ش طم قامت وست

 م وص 3 ورث س 29 01 مو د دهس دك سد - هدو -

 مخك 3 بدق ىطدس و دبش 2 يب ةلدقو ىظفقب رق (بسن) بضعق هنسأ
- 4 

 0 0 22 2 2 ما مدءو مة

 (بنت) هعطق ىأ هدطع قف هرم ان رض دو هعطق ةمطعق هرطعق و نيدتشلاربلانالا سي ال صايصو
 0 1 5 .. 8 . ٠

 تدوو وود وووو

 0 ةريصقتلا ةأرملاةبتَدلاو فنالا ف حاج و عاةبتعتلاو حجوعملا فنالا عقلا ىرهزالا

 هاد ةءمددن د ومس هم

 الا 5 ةركسملا فطالا ةعيرسلا ىهىلبيقو بلاذق اةدبيح انو ةاقتمعوةاشقع

 لكن مثيدشلا ٌبلدااَبنهَلاو كفاك اولاف اك ةغلاسم لا ىلع اذ لكىبارععالا نبا
 هسمد) 04 و د دمع

 اصرخ كبقأر عنب ىسءثددح فو نونلاةدازب هولا نمل _>رمسا ب نعقو ؟ يش

 1 © 5 87 صاعس 2ه-ةهمو

 روع هم دغتو ضرالا ىلع 4 د الازم رلاىذعفا نسما ىدينيب تسسدنعق ةأىد

 1 ودوم ص ودوم

 بت درع اد دعنا اوقع ا و امكن. 2 دكا ىلع رو كد ا 3 3(

 وو - 59و

 راسل .دأوملادنعوهو تشرددان ِ ةيسرافلابوهوديردنبالاق جورانلا سمس
| 

 رعاشلال اف روما سوبرا" ارو ضرع

 حاتم قرن مهنسمن تا حامل قيقا دبل

 تميل اميهلاونألاقو اًطَوتسوةااوالاَصلمَنلا نوهسناك هسفن : سلا بقيشلا عش
 و مو

 دشنأو خورسلا نمد رش

 0 هم مو 2

 0” ورك وح حربلاو د هة.قالول سراشلام قل 3 ةلالولوءامارحالوأ

 وهو للا ناند داما نم ضع اهبل نيكل ىو

 -« 9و «س

 . ةيامل ادئارد اا ارطأو اناا دا همقو ترضتلال هدلعو نانعل امس همفىذلا تت
 م

 طسو ىفىذلا بقسةلاولاق ماعللا ادم ايت نان داصعلاو ني داع ااس ارامايشو نذل 8

 ليشنأو سأفلا

 يلا



: 0 
0 58 000 

 ان هلطملا ءايلافرح ه َفاقلا لصف
 سو 89

 ب ريراطقلاو هيفسلاب ةرقلاو 1 رهظي ىذلا لهاخلا بر .طمقلاو رام بر مقلية فيج

 ادحاوهلركذنلو « ب .راطقلا ٌاطاذا موحد اع « دشن اوي ارعالانبا ءاكحاهقيلا

 انهزم د راسم انج ىارمالا ناو وك نأالا ان ورطقهذحا ونوكين اقل وهديس ا لاك

 اذهنمةعبار هعجىفءايلا تشنام كلر غوان و رظٌو هد >او نوكم- دقف كلذ ناك نافتبلا

 ٠ ءاوقك ا !تنافحات-ار هابيل لا :وبرضلا

 هنا كلذ ىلعلاقو ياا نا 5 فيرايَصلا دقني بهار قل *َ
001 

 5و مو 97-

 ىو نكسملا نبد# بقلب 1 مع :ز66 ةقصد سلو ةسودام أى علي اذهقِريلْبر طَقل

 8 0 17 و 7 92ه

 ايرطق ب قاف ليل ب نط الا ألمه لوقيةكلانهمدجصق بابي 0 وييسملا 27
 « ا رطقت ممم اوناهتاذاذا د دشنأو 8 ءحسار ل لج كلذ 1 5 2

 5 و 2و ماه

 ثدللا هايف امّدلاو هر تس يامل برذشلراسانهعب رطةتلمقو |
 ةراغلا الابل بالكلا نمريغصلا برطتلاو ىلاعسلا نمر كدا بورما اهديرشلا َ 7 هه ه2

 القءناكح ناونامكلا ب رطقلاو املا بدلا درطقلاو رب اطّبرُطصلاوةيصوُصألا ف ْ

 حدقلاب عقلا (بمت) مجأ لاو بي راطقاهاكاهعجج ورا ضوأ من م

 . يام“ ع 7”

 وه ورفاحلا هيهمَسي رغدلاىلا حدق وهل و رعقم بسس نم حدف لق و قالا ظملغلا مصل |

 ,دشنأوفارغالا نبا نعّسبعف أل يلقلا ع -هلاو لجرلاكويب

 1 دود وس ه< ه- و)و ده و

 بأ 06 0 01 رع ا كاماذا
 اه

 1 و ى هدو 22

 ةمعقفب بعشم هرقاحو شاول اوزان مَ

 اعلا لاق بتلك اببتمرفاحلا نوكي أب يِعْقَتلاو تدل رادتسال
 5 و

 ىل يءالا ءايخلاو اقماع شو»

 س سهم هرس#و 0

 ابيعقتت يعقتابركع 23 رك يملا 0

 2 -2 م57 15ه 5و #7 وه

 هك اف صدت و 2 6 وسابيف نوكية قيطمةسة>هيسثبيذهتلا ف و 0 و

9 

 هنالك ى نالف عك ريعشتلاك مالكلا بيا و حاّيصلا بئذلا بعاقلا و ارك قلوس

 يوه. عدوه

 قاروألا باعقكسس ناعم عنقةحبرتفو ٌر روعءىآبعق 211011110

2 

 ىدو الاموفآلا لاق ددعلادعلاو ضب امئانسأةءاتفأامن أ غي اروآلا باعقل اق :

 (ىنان برعلاناسا - 5؟؟)



 0 0 يي 5 0 ا
 700 : تبا ل ا يطا ما 1 ءاابج ا سايل نضال ال تا كس ل: ا نب: يل 1 اي ع لح ١

 : ّ 00 , 09 0 اموال 27

 ل 1 كبلافرع « فاقلال مف 0
 5 1 886ه ع

 ءامشلا نمّةعَمي وها ءاواكوكسنل نطقلا لاق هللا هج .رثّدحلا حالصصلانبازيشلا ةطسن ىف

 بعقل هديسنبا ةيِلاَمَّشلادالبلا ىف غلا هيفَرعُب ىذلا بكوكلا دلو كلامة
00-9 -- 

 موعلا ٌبطقو قرط قر طق ش ةدكا ن حاضو هكالم « يشلكنط قو ”ليقلا هيلع قت ىذلا

 فادحآلا لاصنن هثطقلاو مهرعأ هيلعروديىذلام «دس ا نالف نب لك نالفو 1
 5-8 ل ىو -7 ه9

 فادمألاق ندب ١" تارت فهيا سرس هس هيلا فدل لْصنةِبظملاو

 ٌةطقلارضنلا ضَرْعلا فهيىربىذلا ميسا فروخ لنا ىبا ارملانموهو ةعينحونأ لاق

 9و ومص همس 9

 || دما وللا مس تنو ع دخن عفارالاق هناثددحلاقو امهسدعتال

 ْ ثيدحلاهئمو مهسلا ل صني طقلاو ةبطقل اد مشكناة#قلا وظف طفلاثك و

 ىهليق تابنلانمنايرضنطَتلاوة.ظقلاو اًمدهيلع ىريالف هبط ىلارظتءفدم مذ خأيف
 27 و 2-6 5 3 02

 ثالئاهنميعَشي: اوشلا نمب زضوهىناعللالاقو سا ارهلا بحل ثه بحور ءاهلةمشع

 ءارقصت رول ام ضرالا ىلع لاح ب هذب بلا ةةينح وألا و رع : اك تاكو 7

 دهرا ديم 79 يح

 تام "22 ةماعؤ طم تأ نماذلا لع شت رب نا ودم اذاةكوشو

 بطلا مالعلاا جل نودن 7-2 ةنجاو م ىشماوأدلات شن

 و و

 8 2 ه2 2

 ضَرأو اهرميطقا اوقرذلاو ل-ةنلاقر وهبشياهلصأ قروو نطقاهعجوةبطقد د_د-او

2 

 ليجرانلالبك لمحه ثم نصت تان | ندب برص ىطقلاو ثتاننلاع 0 ء ولا كلذاهيف تسي ةمطق

 ءاو رمد

 ازيا تاوع عت رباط رابثكلان ملضف و هواةسعراندَهبام هند

 بيطقلاو عارك ن نع لوالابهْسفرتعت زو مهلا ىلع عاتملان م قيامذسخأي م ع بلا

 ةينيطقلاو نامسا سطو ةبطقو ةرص:نب قباس صرف بيلا 0 رو لاو ره سر

 هن رسل ىلا ءشلا ديب علوقامأف هنيعبام

 بولاق ٌتايبطتلاف « بومة مر

 ماعلا ذلاىرا 1 ارق بفم رى ةو-اميدعمفقماملا اذهةسطُملادارأانا

 سدلاهنا نومي ةيلهاملا تناك ةبب ودب طق 1 رطقإ) ٌةبالْعُي ةقلعو ليغطلا نا

 لملم مدح أنف 3 ةرعأ الدوعس ءْن ء|ثدد>-ىفو انعساهرابن مب رتستاللمقو ةتبلاوارقاهأ

 ىسيلح رلاهللا دمع همس ع راب رسال ترلانالاخب ةيصوأ لات نادرا

 اذهف هرعت ال فيحلاك عم ا دهن مانيفامعتالاكى م ىَدسأ اننا مارس قارا
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 هي حد
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 قورع ىدح لحد ن أب طقلاو لاخاوردسلا لعاب منو ةقاضمرتخب يحال ا

 ب (بطق) .١ ءابلاف رج + فاقلا سن
 هم 3 مبصدن 87 مسام

 ه ريغدشنأ او هبطقأ ةأو فيخولابهسعأ وهنأ و« 9 قلاةدبلا تدب لاذشا

 ز سا »هع

 انجاز ءاطق راحلا نيالا يمصلاو سلا مرطلا لاك 2 باع  رصلاومرطلا برش 5 /

 4قَ :رطلاق لع للا ءاطتو يبان بَل
- 

 اسد 9 علا خا سرح

 درعملا ةضيىادنلا س م 0 فيِ ميلا باَطبِحَ
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 لاقنيثيشلا ني ع جاوحعذلاٍبْذَقلا هكلذ ٌلكوراهتسا ىو ِسَلسا يناج ع نما

 سلا و ناطآ د ىأ نبط نأخل اوى نيله 1 ا بيا ٍباَطق ىسراغلا

 2 لمكالقو ةلاهالاب ل وأ يلطأنيللا لبق و ناعم و داستاش اودق ةانلا نبا لمقو
 - م

 م 2 ىأ أ ميشيوقلبد ا يكول يرسل

 قول ا ا يطاق برعل تيشرت ساتان

 ىفءاجاذكعريثالا نبا لاق مهعبجبىأٌةبطاق ُبَرعلاَت دمنا لسو هيلع هنا ىلصدتتا لوسران ديس |
 2 سود

 م9680

 ىووطلا لدَْج لاَ ٌقلسلاوهفَنْقت|نافامهتس 8 مك اادنعم رثألا فقلاوخبا ظ
 و هس ه 2

 نس ناامنو يطق لوي 2 قامتادقمدعاسلقوحو

 ةباطقلاو همنا اعشلا 2 تنمي اكياع اذنه رلاسطق لاقي هنصو

 بطقلاو لقلاويطقلاو ىنامحلل | ع نءةأولم ىأة ب وطقمةيرقو عار نع ملا نجعل

 ىسرلا هءاعرودتىذلاءاَقلانْطَعلاسدذهتلافو ىتراايلعر ودتىتلاةمئاقلا ندا او

 اهلعةمطافثهدح فو العلا اهآوَحر ودّ ىلا ىلا طق حاصصا|ىفو ةديد_طءاركذ يلف
 ٠ م فلل 0

 ىلةسل اجرا رخطسو ىف ةكرملاةديدخلاى ريد الا نبا لاق ىرا بطر ا هديفر مالسأا

 7” يي و5 8 95

 ابوطقناو بطقو بلقو دق عدباباقأ نأ كأو ا بولو باطأ جاو
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 ليقو هر ادمهبطقومطقوكمل !بطقو نعت اهإكج ىلا ىفةغل ةبْطقا و بقع

 و 0

 هشام أوادب .أةناكم حربدال ض.سأ ريغ هسيلعروُدي ندفع اود نيب كوكب

 رودتو ىلع *الا قبلا اهياعرو دي نتحمل نملقسآلا ق بطلا ىفىتلاةديدخلا ى هو ىحسرلا بط

 نيو ما بتق ناكرإ ُبلئلاهل لاش ىذلا كوكل اذه لست اوكا

 ةشاشا) و هيلعرودت نادقرملا وىدخلا و رهذلا لوز يالرغصركوكوهو يكل



 ْق هدأ و رامات تد هل وق

 لاو اهءاثن ود لمكتلا

 هيطقيلدب ىأهلكس ىوربو
 ير م ما

 ءاملاف رح فاقلالصف

 مو مم هذ مدع © و سا مدس

 هلادترا مالكلاباضتقا و هيفي ضتقمو» را ليقالتءهتفاكر ملكو

 هن# تر غ نمدبٌت ملكت ”رعشلاوثيدحلا تصنف و بضتقم تقم باتكو ردت «شادهلاق

 لشلاو ىنارعألا نبا ن ءلجربضقو هلدادعإو

 - 28ه

 بيض نمريصًاةاز د ملا ىلع #6 0

 اذهك للا فعن :افك الئةباوْشْ مىأّلذلا ىلعةماعالا فال مهي رص ٌتيد هال راذه
- 

 < 7 93 ةوصص عا

 هيلع كلذؤو ةمامأ نب وربع دام ٌتَتقهيف سنك ضرأب فورعمد اوٌبرضقو لح لا

 21 انموافراعسضكن 38 2 جلا ويح سانلارخ نال
325 

 و 0

 نعبيضقلابى كر وبسد ءذدهلا وصيف بيشقروتلاك كلاقب متاحونأ هربغوراسجلا بيضقو

 مو 8 همعب

 امطق همطقي يتلق سنا از عادلا لاخلا و تان اريك برع ونانالا وذ
 1 51 م 57 2 2 2 2 ه2 ةم اص عاش 2-2

 د زديعلا نينار بولملاو بوطقوبطادوهفانوطقو 000 هيه

 7 هصستو 0 8 25م

 همنيعنييأمب طور و اءوطقوابطق هم هدلمع ند امي ١ وهو انطاق ناس 7اس ار لاق هسسورعلا

 م 51 1 يمس 9 ةسصص يرض

 بطقو بوطق:أ ماو هريغو بارش 0 و سو هيذيع نيبأم ىوٌز بطذي بطقو ايمطقت

 1 طلو نيبجباسملانيبام بطلاب اوبتما الذك 38 هينيعنابأم

 8 سو -

 وهو بطلا نيب قديزونأ نول عت تينيعني بو بضْعَو سدعىأ ايبطقت

 9 9 م < ل سم

 سويعأ ما ,امضمقىأ َبطقف هتف لمص تا اثد 5 ١!قو نييجاسحل اندام

- 1 

 دقولاه ةبطقم ى أ ةبطاق هوجو 7 شيرقلانامسايغلاثي دخ قو لق و فوندو

 7 لج

 باطق غ للا لولا زكماو -..م>الاولاق ةم-طارةشدعك لوعفم ىفءعلعأف ءىب 2

 حمص بحت نيام

 طقو الوطق بطيب سورعلا ىأ ب ولطتاةمادترفملاثيداحفو ةذ_وهالا

 مكمن سود ) ود َس

 ليشمْن لاك د ه.ظقأ أو هيطقوابطقهمطقي با لا

 57 هس ا 2 ه2 هم ا

 بط ةمدوولا نعلن هبطقي 2 0

 هن

 3 ةرص 061 َّ

 كلذوَب اا ملاذا عمدا رمال لور اا باطقلاو 9 بوطةمبِمطق بارع 0

 لا تاذه نم دو نوبطاع مناورات نانا يضأ ١ واكو مون ١ عمجااذاكلدكو طك

 برشبالو برشا فاز !باطقلاتيللا ضعي مه ات اعبجب ىأةدبطاق مولا"

 7 7 مما : 7 7 ةدصفق فذ ءاذعلا نماهارتشادقتن راح َنوُقي رمد را لاق عة م تستتاطلالوقك

 تااقفاهطالُ أ اموٌتلف'ل_.غ هذه تلاقف اذهام ٌتلقفأي-.ثرلاعٌ شو اهياعٌتلْس د ةلاق



 الع ١ (بضق) 2 ءابلافرح + فاقلالسف
 38 ه هم مع وة ©#وس مير هَ هدو

 ذسللاف ةيطرلابضقلا ايضقواسنعو احا يفانتدت افىلاعت

 لاوطروُح ىلعاهولامأ 2 شو اعر نا او وزان

 هلاصغأ سطِبس رصث لكرصشلا نمسضَقلا ثيللالاقو ةِبْصَقلا تقلا نومس كم ل_هأولاق

 را كامو مقاتل اوهىل_هقو يل اتا لان ملك ااميضَلاو تلاطو

- 

 8 4 ومهمة د

 6 هِبَْقلاْت ملا بيذهتلا دابا نورس و ةيس براقش

 م 2ك

 0 9و همم س مة مي صوص و نه ج7 00 21
 بضاقملاوا نم ثرطلا كودي 2 قرض أذ -!1تسا

 ةيلهامل ا ص طقم بخ 1 هيلع | اضع ب ف 1 بالا

 م س9

 تقلا المريد 3 الما وباَض لاك متأَ
 - - م

 قرودل رصفلا عام كش مرت م ها لا ٌضرالاَتهَسْفأ دقو

 هيعم بشاذافهَقا ارطاوهقرولبالا حرتوهر هشكهرصشو ماو نأ كتل ةروك

 8 سس # و سس ع

 1 را ذذلا لاعسلا هر ويودردص نيو هرم سها كلدو اني هرج ثريسعيلا

 داو و ؟لاك يبقا اهنم

 بْضَقلا . نمناددعك 2 وأايالملاك اباذر

- 

 م «©* سؤ 4 8 ع هع و

 ىدالا # هددضما بتدهور 2 ةمرلاوذ لاق عا :حنمهنا لاقي و ||

 مدعو دع بسم بس لسعجو د داضا نكتنابتقدارأ اوبضقاهدح و دلا ماهعسلاب اََضَولا ١

 لمعت نا | انقسم عاين قالخ اق ديب ا نيتك ايف عبدي -ءلاقو مدآوعدأو
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 لد ال نءبضقلاو طحت 2م عبو بنت م هسلاقب ممدلا معو ةرعش ةمضقلا

 ره علا هلو ص مل تا هانا ُسيْسقلا ىرد دوملا كلذ لبنت تيكر

 بلعثد ثنو ءاوسنالذفىثنالاو ااتسإ رلا
 و و وه<+ برو «©سد

 بون يرانا اذا + امن آب خوالذا ةسي

 هدم 89 ع

 ادهدعب لوقن هارتالأ ض نوزع مشي ,ءاونل ادي ىملوشي

 38 ع

 بوكرفاهرهامأو بحد 0 اهداؤامأ شرا ألك

 م سدو مث و 35 مه وو.

 نأ بقدلذيل هيكراذار ؟قالف واو اعضرف ابيضقلب ىلا : نماهتذخ ا هتيضتقاواممدضَمو

 0-8 مد دمص_ ورع

 صارو أل فإ بكر ذاق او ةيادلا ٌتنَصَقو ءاهريسغي ب ضقرْلبو بضقمق ةقانو قفار

 انني 1 م1

 ماهسلا يضقل | ىعدالاهلو اهل و

 اذهب مكس رابعه هذه 34



 بضقو نضاوقع ماو هلوق
 قال اوبضاق عجل والا

 هلؤقل غحار روه وبرصق عج

 نمهنأالولا بضأق فيس و

 مهوتي ىح ةياهنلا مالك
 لدا طلع ست جابها
 هع هولا عبس

 .11(بضق) 0 ءايلافرح « فناقلالصف ا

 . ُ لها 9-29 010 01 0 هو ”ءو

 : اهشحوارو فص هلو ةيةمرلاودىعهاباو همعطتقاو هتعزتناوهاغا ثيدحلاتدْضتقا

 2 وى »م 5 .

 ٌبْضَقْسم ليلا داوس موسم 7 7 ب رفعت فتك و ك ةنك

 1 و ال سدو 00 س3

 ار ال فس اطتتلا لاعتو هناكم نمسك 01 و اون م نطقت: ىأ

 ص ا باسو - ا 2 ” هال

 000 « اسحوتماهبوص ةصيدادقف
 أوإ د دءو

 نم اةنام 1 0 و ةامضت5 ةاامع ىسل 2 هب ادق و نسلم موبضقم ل_هفملا لا و

9 - 

 بضَعلاو 0 ماد فارما 0 0 ةيضْمعلا تادرعلاىلاعأ

 ها ع وا و

 ةريخال ناصقو ةونابْضُقو بصق بصق عدباو بدعي مهي ناصغالا نمتلك بيضَقلاو نقلا

 هوو

 هدد وبل ” سه نلعت ةمتالعافر ءشلا نمي برضاه درضابص همضق 0 ارم

 م 4

 دربلك ناضراع 5 اهلحالفتلبقأ

 و «لداسوثو .

 كا طق ىأت بلان ل !اءزدلاو هوتالو هوم با هنالايضتكم ىعناعاو

 ”و» هو هس تصر

 01 ًاوعا 7 ءنابّضتل |لئماهعاعم لحد !ثدضقتو

 تا وص مس 9< هص# ع

 برش جوف نايضغبانيع د بصق دقيل تلو

 سمس 8 2

 | اهئاكتءلطامنا عاعشامل د مناور لوط ديلا اح وح ىور و بصق ”0ىوربو

 وموو <

 عطقاببضت مركسلا بنو عضوم ناصع 0 للان املاةرثك سي ملاواهل اعمال سر 7
 و هد

 را مهيؤضت دندن أشم كن ٠ 0 نقفان عبرا ةيكردالبا

 00 2و ع
 عاطق بيضق وبضقم ةمودياضق وب اضق قبض فيس و عع رد قم ومال عطوة اصلح رو

 سو ود

 00 ارسم العيس تسفر فطالا وسلا نمسضَةلا لبق

 رضاوق عسجلاو دوعلا دار لمقو قيقدلا قرطللا فيسلا ٍبضَقلاب دار ريثالا سا لاق بدضقب
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 جا د ا 7 7

 ةففينحوأ اكو قوة ثمريغ نص ع نمتل ع قا ودا مْسِضَقلاَو ةصيفصلا د طوهو سنو
 - ٠ امه 24 سا ام ص

 ئىقع ؤللدشنا او هنماق سضَقل امتع ماا نكرول اببضَعا ا

 هصرل م

 نبالا ل آقءا ءارس ب يذق « اهل أ لتاك محام

 جار .رطادشنأ و بيضقلاكه ْسَعلاو لاق

 هم و عمو دع 1 دو. 541

 امرت بل * َةَيضَقهلَفضَرلاس

 ال 0 11

 هل وقى ءار لأ ةنطرلاثتيصلا ود ضقلاو تابضق عمل او مه هنم لع ةعبل نم حدة ديضقلاو

 ىلاعت



 عا[ ١٠#

 ١/اا (بضق)

 ه2 مد

 دورو نم ىرلا بوصُلا لوقو بسقأندرأع ءملا ل يطأ لاقفءاسنلان ما الا

 ىو هربت لبق هملعهعطق وهن راسل قلي ريعبلا وادا وناسنالا | صقو هريسغو"املا

 هبصقو كلذ اتآعَقاذالجرلاَبَصقأو تنكسلا نان ءاضيأ ٌبصاقة ةقانو ٌبصاعري-هبو

 يل 5 ا 5و هو

 تم ؟١1لاف هانادك اهّضر 0ر2 هب ص ةأودمف عقو وو 7 ووّعشهمصق ةواصقهيضقي
 ء 444 ايبا سو -

 بسك و مذأ كى لعابحم 5 الؤهو كالو نممهل تنكو

 0 أ تعمل هرب رلا نس ةورععل لاق كلملا دمع هل قو م اذاسانللك 2 ٍ

 ىأ طئاسللال» درا لسلا يعش داماك للا فيت ةانسمةباصقلاو اللاعانءاسنْسصقَي

 مس دوم مو ع 00

 دءعرلا نمتوصملا بصاقلاو هيلا مدح اوربا باَصقلاو قا ارعمد جنو لا هولا هن بهذي

 20 و 9

 سرا و ىو وبصاقلا و 00 هم قرود رهيقفناناضلابل
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 0 انيسافان نا ا اتباع

-” 

 ضصاخأا و 5 هو سم 19 سور

 اهزاحاوبلا مسن ةةباغلا تشمل ضظ000 هك ينازل

 5 !صاعلا نيدمعس ثد ددع قو ددال |نءىلوتساىأ ادد |صقزاح لاش ور طلا و

 ه# دس سس

 اغلا حدتاناب | محب 0 اهريخأل لعجوة بصق اماهلمْن ةفوك اا ليلا ندد قيس

 رعاشلالاه عضو. مسا ةيصَقلاو بصق اماهلمك بصق |
 و

 2- هعمو

 قوس لمرات تدي أناك لهو

 ذه -9)9 ىراوس "وده ع

 بند نم ةيدصقلاَ ءافر طتدرح ا او هد

 هبضةرهيشضقعطقلا بضقلا (بضق )ب نسل لا ىو الصقلا (باصق)

 ا

 ىسعالا لاق عطقت |َبْضَقرو ضفاف هرضقو «.ضتقاو امض
 31 م مدعو

 يم 4 نه نمو 8 ود س 5

 اهلاقع تَسقاز اراوىم *« تعصافتم : وح بازعمنوبأ و

 ل 3 ان الاو ودم طاش نال 2 :عفباهاقعَتطداشناباو صىربنءالاق

 تعَسْناَحوُدمملا اهيأك ملا تراصاإف ة ةراغلاةفاختمهلب انوا واكو هربصال ىاةٌرماضلا

 ئدلا نم هيعْطَتقا هتضتقأو اهلآقءتدضق اهلاقعَتصةءاوقعمْتنك اهنئاكف ىرملاف

 وأاماهسامّذَحتلناصغأن مترضقام ىلع عقب ما ب اووشلاو هوخ وبِضَعل انمضَقْسْضَكلاَو

 ناك هنا ٍوهياع هللا بص ىلا ثيدح فو ءانضةنام بسن مَ رافو 7 ةيؤرلافاسسق

 لل_ءةهئمو ه«تمبيلصتلا عظوم عطق عب ىعدالا لاق هدضقن وثقسلصتلاىأزاذا
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 ىادك هللا فت هلوق

 لواطوب_ضماضيأ مكحما
 انه بيسان ى_عمهلد_2

 فءللا ف ىد:سوماقلا فو

 ا
 يملا !قتاهمالا ضءبىفو

 داش يءمادختلو ها
 ةفقولا لد ز,ئذلاواضي أ انه
 ىدتباوصا انا هتلاءاشنا

 ودهواكر سم ميا»فبللا ف
 تناحقرفحوءاملا ست

 رايدلاباصقلاو لوقو رثيلا
 مكن ا ىف( ةدوملاءايلاب هللا

 ىف عقووةرسقك ةربد عج
 نم ةانئملا رادلا سوماّقلا
 ةدحوملا نع فر هلعاو تح

 ديلقتلاررسأ نكنالو ه.نتف
 ىركصم و عك

 حرافلاددارألااسرافو هلوق
 تدبلازعوسوقاا

 ها امضنأام اذاانانرإنرت
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 -5 9 59 مد 2

 جاردروناكلا فاتعميصقن هج َرَأاَتابلاوَ رافماوسكت
0 2 12 

 لشن قا د بودل نالاو رمطشم بصقلاو 0 سقلاىسالوقامأو لاق

 ىهواهرانوابىأ لاقو «اهباصقا تاعمسملاوو ىشعالاّسس دشنأو سلا

 «ُبوُكَمْاورمطْشُمْبسفلاو رعاشلال وقنا ىرهوملا م ءزئربنالاف امشآلا مدس ِ

 هلكب وهو ىراصنالانا ارعنب مهاربالتيبلاولاق سدقلاى رمال

 هم قوام وتاس و2 #7 .و ى 2 4 ١

 بت وممن و ارمط وم دعا او دع ع« ردم دل و 00

 ارسال 6 ا 2 ةوس7 هوس 0

 62 5 وعدو

 اتا بح و 3 كح 2# 7
 7 وة هس و ه

 ا نطمأ او ميزاهجو * يستقل 7 ع مضافا

 بي رغنوللاوحرراضّلج زلاو 5 فاد ةحداقنعلاو

 ع

 ثددحلافو رهو بنمييبانآبصقلالءقو قياةين او هولا مْصَقلاَو

 بدال صك 00010 0 لع جالا مالسلاهملعلدرب ريحنأ

 ا فين ارصقلاك عسا وفّركولْولثدحلا ادق سلا الانا ننال ودمف

 انههّسَصَقْلالاقفهررسفت نعيلارعالاّن ب اسايعلاون أل أسو تنب وقم لاطت|امرهوملا

 تيكلوقكرادلاورشَقلا نعجانهه تَبلاو لاف توقابلامصرلا بَل ديراب
 0 ا اا ل م 0 هر عسوله 0

 هبصقوهمظعم ل يقو هّدلن للة مقر رصقل البق و رتل قوفيسقلاو هرصقى أكمل

 م7 و هس سو ا

 ةمصّقلاو 5 .دّمدالبلاةبصَقو هطسوأوهءانبهيف كابن رد |فوجةبصَقلاو 0 دمدا ا

 د ه0 52

 رع لثم صفا داوم عانقت نم تاستلاو 8 وهن رقأ اهمصقو هب 7
 .« 551 دم © 9

 ب مر نم نتن بصاق مءاملا بصي بصق ور و هاب صخب ءاملارعبلا َبَسَ ٠9 برع مي

 لا ا 0 1

 عنتما اذاهب 0 وأن 0 ةوابص6 بصب بصقد5 وءاه :راغل هيلا كلةكوهنعهسأ را م ةارءاملا

 كا برشبنأ أ كا ىوريذأ لبقهنم

 0006 وح 5

 ىلاوو تا نمشي مشلاها "لنا

 هرمنا



 تسسيساد. ويسسسسسس

 ىشعالا لاق باصقعمجاو رام مم ظ

 راما فلا باصَقلاو 2 لاف واهم فانا َتوصاخب و« لاق بصق اىؤف انلاٍباّصقلاو ب صاقلا 2 ْ

 ال ناتريد م ىأناباَسقاهاو هدبعح أ هرعش | صقو دعح ىأ| بصقم ا

 ةباصقلا وسم ازلا بصاقلاو اناصق المقل ىععمهممو هقنعىلا هيديد دين نسقتلاو هك :

 ريماز ا ىهورعوأ لاقو ءاعمألا ٠ نمت قس ىتلارانالا بالا ىشعالا دارأ مسالا لاو

 هاطتا كازو الاوز 2 باصقلا وك نوهفوجف 5 راما صد ةيؤرلافو أ

 مزاخ ىأ يرشد لاق 1

 دب زولأ ةباجل الباهت اك ببداتت نواس قو جادو ايضاايانلا 1 اللا

 134 (يسق) | ءابلافون « فاتلالسف
 س وس 07 5 8 3 ه < 5 مع 5 | و مد ا صاص

 عبسلاٍتاسلاددارأ ل يقو بارتلا فا هطوةسترفعت ىلا موعللادبرب ةمذؤلا بارتلا باصقلا
 - يآ 5 7 13 5 هَ 7

 لح .رلالح ا ليلا ظ هو سمعا 900006 2ك _ ةاشلا عا ارذّلصأ بارت و

 2 ع2 2
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 اهباصقب تاعمتلاوُن -# ف ايلول اندهاش و

 و ءوسم ىو خا ها 26 عنه

 "يل 1 ل وتم لل اةينرشتلاو طفل ١ وةجص لا ووسسمملا وذل فلا

 و هو -ٍ موسو هس جة -9)5 2

 سمر ابرك طت »* ملام

 و 1 2 ا

 رعسو اًسنأةيونالاَى هو ارق ضر فشلالو ل رتت ىتححابل ى وان هيصقملا لت رءاوّدلا : بئاصقلاو

 1 2 م وى © :١ ع و دمو

 تسوق تةاس

 نيلاهإلايبسُع وبيصاقتلا عمو هيي ايست ا تاف ى والتر ءْدلا٠ مالم

 هو 2: ور 1

 و

 انا و ريع معاماأى رام بمتلا و ةببصقاهتدحاو ل ا

 هم 24 ماع اس م و” هرعو 00 8 ء

 2 ارقوبصق ىلع 2# 0

 و

 :اموالكرىأ بصق ني تماقأ الود اك نويل عرمهجتما يابا بسم مسالا لاو

 تصوم # سال نس

 | ا روس وردنا رتل 11 تا ارفبذعامّلكو بع

 ةّنرلا قورعبصقلاو قلاب عسبصعلاو ثو..علا نمرلاءامىراحتُبَصملا يمصالا يذلا

 ىرهوتلا ناس ًأعجباو ىملاّبَصَقلاو همظعف ألا ةبصقو اهيراجتو سافتألاَحراك مو

 #3 عهد قا
 ىنلالاق مالسلا هملع لمعم» انيدلدبنملوأو وحن ندر نأثبدح او ىبملام ا

 ناك امو*لءقو اهاكءاعمالل مسا 3 كافعلا رق رانلا ىفهمسق* 2 : أرق ل_سوهيلعهّللا ىلص

 9م ها دع

 بقرادب كح ةعدب موب سانلا باقى ةمئالا خل خادنمو ءاعمالان منطملا لَعسأ

 (ىلات ترعلاناسل ك0

 لارامزملا ةباضقلاو هلوق

 دددشت دوفاقلا مضب ىأ

 ىره هوسادنح رصامداصلا

 قالطاسوماةلا ىف عق ةوتاو

 ىلعخ فلا ىضتقملا طيضلا

 2 دام اهيلعتكس ءو هن دعاف

 ريك ه هأ



 لدالاباذكرقملاهبشي هلوق
 وهوءارلاو فاّتلا كم لاو
 قوعقو و ىعموأنز و ربصلا
 ةهملانعغلاددغملاسوماقلا

 هبنتيل في رحتوهولادلاو
 كلذ كلرهظيحراشلاهل
 هجم ها نيداملا ةعجارع

 (بسنا 001 ءايلافرح « قاقلالصف 111
 سى < دوم سد دس و 5و

 ةركهسأر فو هب 1 لاطاذاف بيضا نموه ر ةلاهبشيتابنبشقلاو

 الوديردوالاق درعا دلو ةبْسلا و ةينايعسانلا نم سيسقلاةبْشَلاو رطل عابس لت

 ديردنبالاق تاي ماوبلنما (باشت)) هرك 1قا موديلا يسار تمامعردأ

 هئاسناكت ابنَّلكو اال وبيان ىذت ابل كُبَصقل يي ت تشب سدل

 ةءابصقوة سدا هت دحاو ٍبَسَتلا عاج سلا ءانألاُسصَقلاو ٌبَصقوهفانوعكو َبيبانأ

 ثينأتلاٌةمالسع هيفو عج ىلع عقيدجاورسا اهوتو "اب ةلاوُماملَلاوئامَرَطلاديوبيسلا#

 ١ || ءاقلَج دج اوللوءامَْح عيمجلل كلو ة كل ذو هيفىنا|تينأتلا ةمالع هيفوهظفلو هناي لع هدحاوو

 ةمالعسأءان نيدحاولاب وكب تأاودا رادع اولا هملعا ” كس نكنلو عيمجلا سل

 ريل اورشسلاورقلاوحنارك ذم عقبو ثننأتلا ةمالعمف سل ىذلا رثكالا فكل ذ ناك اك ثينأتلا
 | ثينأتةمالع هيفادحاو ادنارأ ند اك يذلاءانيلا اوز رار او كلذماسشأو ريعُشا و

 ةمالعب اًوبجحصلو ةد_باوداهوذ مونانةد> اولا اوي كلذباوفتك افثدنأتل ًةمالع هيفدنال

 | ثنأتلا ةمالع هيف سلو عمملل عقب ىذلا مسالا نب واذهب َقرْغِبل عمها فىتلاةمالعلاىوس

 تاخد نفث ناتالي تان "الا نال َةَلَعو َقَْجوءاطْر أو يطرأ لوق:ورمسلاورسؤقل وحن
 || قرثكيلاتبانلاصقااوهءابسُصقلاو ىلاعتهقتاءايشن ا فلح جيت فكل ذرك ذنسوءاهلا
 هس 2# وي 8 ع -_ِ و وهم © سه 200000

 يصف ادة و ةيصقم ضر | ًورئاكملا صف دقو بمقلا نيس بهل ازدشا هدلصقم

 را

 ىلع نوف لك علا و 2 رغتلاد_عكلذو تم ل رِزلايصقو

 "اديان هدام و وح أرب د سدو نع لكبصَقلاو بصق عملا اوةبصَقاايهِسشتلا

 صناع لك نيام ىهلبيقو نيج رادنمبلا نم جداصالا مايظع ٌبصَقلاو ةبصقتدحاولا

 سم زوم

 قوجأ مانع لس, تقلا ا درعا لصهتةصفف و ع
 هجم م< ىو همس و

 !مسقةاشلار ازيا بصقو عطقلابصقلاو 1: ول ضير رم ةيصقدي دحاو 7
 مص 6 ال

 5 و

 ةضق بيطقاهن كتل مستج را هرد 2 اوضع أو انامل واهم ل_صفابسصق
 و

 #ول و ومص

 نأاماق ةباصقلا هتك زبي را باَصَقل او ُبصاَتلاوهعلق هنا و ايضفييصتلاو ُكاَيِصِق و

 ايايصقباصَعلا ىعد اهقاسيىأاهتصقبتاشا اذخأب هنأ ٠ نم وك نكاما و ا انمن وكت

 0 5مم ة8»سدل 20

 ضفن مهنذفثال 4.هاي ؛ٌبيلوْ ه يجو هللا مّرك ىلءديد قو نطملا باصْقأ تيقن
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11 0 59 5 0 0 1 50 0 1 5 
 ا لا لا ا ا .:

 ١ 1 لا

 171 (تشق) ءالافرخ اج فاقلالصف١

 .ٍ 10 2 و 5

 هس د5

 انعطاب هيكل ةرنسكو ثدي للا هيما ردذخ وم تومف

 ةيياملر تبل , هجرس ىلع الد رنأ 0 هدا قءاحو هر عملاق "كى ناذ ىأ

 2 سداع جس ري تو“ اى

 هبوعمن مل وهنأر ع نءكفرو بشَشمو تشق موهدم لكواهحير هم ءانعما رشق

 ا مك 0000 عب رنادارأ سا ذو

 د ى فا ثم

 0 سا 6 20 ماو

 ة 'ئثلا س شق و ا د و طد "اغلا - د هل ا امىأ تي و

 . ٠ .٠ .٠ لو ه

 ع باشقاللر دعا هت ل هيفريخالرسكلا,ب شخ سشق لج دو

 ص 5 م يف 6

 نيشقلاو سلبا 3 ا هبفربخالن موهو بشق

 دشن ا وانمف ع يكملوا قلع 7 17

 رعاة امامَسَساَم «. كرا تل لاطخ انتل

 لاش هيفاعسانلا بيبى ٌشاقلا كار ءالاثبا ريدغلا ب
 ةم دس م<

 هباشقأ طقان ب ىذلا طالت ا شاقل 1 :واَضممْسق ىذا شالا 1 هسقن بيعي دبس

 قو اننا فا و اهب ظّلاذاهقارب انوا

 ىامصص»و م مسوع سوم و سا يم

 بشنقا اوبسقاو يشق تشعل رلاسشق و هب حصاذا بسلا شف لل رحاسعلا

 هللاىذررعش د_>قىو "ينفر رذلانمتمالع ءامراذارسبهَبتقوَمَوأ اديني |

 قات اوديدملا بشع | وبل 1 كلَّدعب نهَدَو ءاثأىأّلامل كرك يني ضعبل لاه نع

 : نب | و تأت ديد_>لمق و ناتلَحْناندر ربىأ ناتننا اة هلبلغ و خف دا1لافو

 لاق عمببالابنهنالسايقلا ران بينك ع مجئلب كلاب وسمدن اكودادضالا

 لاش :وىاصتالك ب سنلل فر طّت_مءاسمنكل وينر يف عمل ىلا ومس مهي ا ىئ رش نا

 و 0 هم ي# ماكسو سم دى

 1 00 6 رلا وذل ب سقما واشيك ق وبيشقب ول

 2 ننس و

 ءالللبد هع بمد هدح نشك فيسو فظن وددححب روشل اًسشق لعن د لاق و 1 اسقَيشَكدَت و

 ديبللاق بيشقديدجئشْلكو
 يس ميثورفو 98 م37 9و موسو

 ابشقاولولديمالتلاواجع « اك نهتوتمواعءاملاف
 د

 لص "ثلا تئقوالوت
 مسك بشق مكحلاو لصالاب
 نمهناس هوماقلا ىذنعم و

 م يعم هما برضا



 ل بر لا ا 000 را 04 007
 2 وع ا
0 000 7 

 لاداو نطب ليفوأ هلوق

 ىرهوجلاك فاؤملاهدشنأ

 ولو لاقو ح ل ف ْق

 ماقتسالداودوطبفىور
 ها نزولا

 - (بشق)  ءابلافرح * فاقلالصف 1

 5 9 هس 5

 سايلاديدشلا سل ام بسكن مأنا ارب اهعاتقا ىشرةشناعولاتيدهأ كعب ثيدحىفو

 ديبالا دلال نمل وطلاب سّقلاؤهسملر قل ايي هنمو و لكنم

 38 يم همم

 ا ةهتحت نمءاملل د زادني وأ

 ةهصاحم مس

 توصيل ب ذَعلا سعي سقدقو يرتب ىأ بيسك لورهنلاب تر ص ت مكس نب لاق

 دسعلاو نلافوأق وو تشان
« 

2 59 

 بِسَفمْتَكْن مءاسلل 5 لك لالظف لَوْدَج وأ
-< - 

 سب ال عقواذكت فاض بسلا هبوصى ورب رو هاملابيسقت عمو

 تدان نتاسح لاق هزمدد اولا

 ساظ_ 7 تو سوس سرع

 اصاب روابوسقوالاعن #2 اور

 ف وهم و مو

 برضبسقلاو لهدا لومرغلا بساقتلاو فاّنلاو سَ اوهو فلن ابو سَلا كار ءالا نا

 سدو ووو وم

 ماوي تربص هاب هبل مس لاغو ضيا لضفأو ه ةفينحو لاك رحمشلا نم

 اي 5 ةءوده و وو وه 9و ٍ
 سددمأ 000 اهتبوطربدقوتسو 3-7 00

 م هه: د هم

 كا ايلا بْقلا (بع) أ ورضا بفشل (بتست) 00-0

 بّسَقلا ىلا ارعألانبا ماعطلابمسلا طلح ا يَسْشَقلاو هيقريخالا م هنم قيام ماعطلا ٌبّقو

 وة

 هلت ؛ىحرعلا ف 0 ا و لما وندبلا ف عض ىدهتالصاو سلا 2

 و 1 و دّدؤ ام و م و ماب ويش هو يشق شيم اعطل 0
5 8 2011 

 2 مو

 000 ارفعي هياسسارف 3 27 يقام

 س هارنوأ لاك 2 ار ة لق هلك اذا م 1 مل ىفهل خول 5 بشق

 اشقر هلع 5 هي ىلع ىهكلا عدي "لكلا

 وم وول يق تدد قر وك ذ دموط وفمسلاب تعد هردل وق و9

 س يس لدم ريك سع9 9-0

 ايش اررطمدلل ماسح *« بءمدهقهرأ نخنالوو

772727-77-75 3 



 هعجيو مسيو :رققةماعط قال ىشسا اذا نطيلاتوصبيذهتلا فو نطنلاٌتوَسةَشرَعلاَو |

 ا م 0 000 0 0 اد لا وس اا ل دوا اوس اكل 1
 1 0 و ا كسا ياسر هيي ا نع
 لب 1 0 0 ا 1

 16 (نشق) ءابلا فرخ ا فاقتلا لتقف

26 

 بوسنموطهر *الا سا لاق 2 أ سبق يلي نع هت ىشورم تيد قو بكار ءلا 1

 ليقو عونرملا برقا (بزرقإل مدقتدقوءافلابىوريو ضنك ب ايث ى هلقو بورما

 ىح التعم ل هقروصةمىئرشلا ىانرلافبيذهتلا عون را نترأغاكَيبْر لب قو ةرأفلا
 هو ع«وسو

 ريرطدشنأو لحرلاهلد وطأسششاهنم مظعأوأ ءاسُفْللا هشة وددنا ىمدالا

 007-2 9 ه5 -5 تك

 ليلا اصعك ةيمت ىلا * نر نيم لاى

 ا زا لاو ءاهلانى' الاو هنساهمأ يعفي ١ لثملافو

 7 سي#نص وس ل

 المسا ةتولعت تان ىترقلا بيد 0 دليلك مث اخى لاَبَي

 لاك مُهَصلان سلا اريثلا نمسهرَتلا (جشر ( ةيضزت ورسام هلا لارعالا نا
 0 هه م سى انا ع

 تهز ةءابلعق وفر ر اَوصيوبَت # امنأك قاتعلا تاسبحوألاّنم 5

 العو فصد ؛لاقفمدّصلان 3 لالا يقاوم راعتساو

 هه مو مسهعى 7

 بهارق ردم .دوأ قامو شا 2 كوتا ومتتلا الف ط تاك

 هوص 8 ع

 لاقو اظ لهن عفن مابه لا بس اوان نأ سيدلاوهوبْلا بعل كهذا

 ديسلا هز د لاو هلظفلاذهرامثألاٌتاوذز :زعملا نمو محصل اريبكلا ناريثلان مسه ملا ب ودعت |
 مس تاو

 رجاَتلاَبْزاَقلا نارعالا نبا ةسِئاَمْدَتماوَبَصاَرَ ىثلاَبْرق (بزت) ىنانعللا نع |||
 د

 فتق سدابلار ةلاتسَعلا (بسق ( تقال 6 رجلا ىةرمورلا يم صبر ا

 احترم ددرأ ءاشلا لا ه ةاوتلايلصوفلا

0 

 معلا ىلعاءارذ رأدق بسلا ىو 2 هيرغك نع ا م

 ثدالالاق ناتغاكزأو رأوه رعش قهذخ لو قاطلا مئاساس ةنار كذيتبلااذهىرْئالاق

 كلضلا نسل او رقلا"ىدر رةباَسقلا و ىوتلا بلص بسَتلا ىَو وو أطخ أد قفداصلاب هلا نمو

 د و وهركاك تصعلا اوٍبتعلا بْطضءاولعلا دنت هنا لاقي ديدشلاا

 مسرلدس اس دو سالك سس

 لاق خ ودع اذكار دؤ 1 0 0 رك اا 24 ةاغل الاء رن الَملاَبسَق 5

 م 2 س69 هو ع

 ةيدفاول َى 000 ا ءانياباةس ْ

 8 هدب مص هي دس د » بص

 ل كرم 3 حايل



 هلوق ىلا ط هرسقلا هلوق

 نموهسادهبط رق مهددا و

 سوماقلاحراشهعس ,وفلوملا

 تفاه ل بلوصال اعجاربإو

 لردلا ىف عقوملا 0

 رطقلا هياوص

 بدسوو ذى أمس و 7

 مكحلا ىحاضن ١ ًاوهسلا

 ل قرك ذسدهتلاو
 اذ_مبب رطقءارلاو فاقلا

 بط هرقىلاهاملقمت ىنعملا

 رخاىلاهع ءرص هيطرق والاقذ

 لجو فاؤملا لق قيسفانهأم
 هنصم هأوهسيالم

 ميدقتي لاب

 ١ و“ يا سيل ا و د تلا يلا

 _ افق
 نط الا يقو نيباراغصمهليقو ىلاعسسلان مر ذلا وطول اوسطرقلا ا (بي 9

 ىو مهو و

 هع ١رضاّداهمطقب .و هبط يل وأ ق ىلع هعرضه يطرق هرقو نط رقم هد او بالول 1 اغض

 قفدعملا اة ىو و

 ود رح * فاقلال ضف ليل

 وقم 0 01 ١

 مد وود سوم 11

 الوُمصم همم سوادملا كر د دذهم لكب هبط درق برع خلاو

 نئالد_ثنأو قورعمفسو بارو لاق فيلا ىطَرُقلاو را 31 ارشلا لاق
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 00 توم ميدانأ 11 د27 تماصٌئا انغ 5 لات وكو

 - 8-5 سالو همي تمد ©

 كيتا ثيل عم 3 ماع بلاب مس تك انف

 لا 3 رص ةافق ىلعَسطرعَمف همطرقو

 سودمدمس انو © هرمي: ه2

 كامظرقذىاف>لزو د نا ارك لأمم ىسُأ ت حرف 9

 لاق َبْضَعَبَطرَقو
 ايطرطوهشاحجىفّلاجو 5 35 سرق تت أدق ىف .اراذا

 بطلا وجا ءاهدديطرطلاو

 مرقو ورعولأ ترهبطرقلبقو ىلا ارعالانبا ن عمره ديدشلاب سالودعلا

 . - ٠ دس مع 9 سس

 كر دلاو 5 انَط قة تدن ًادقىف ازادا غب دشقاو ناضعلا

 .اًدعاذالحرلاَسط

 | ةيلغلاهيعت ماتت ءارعبتبلا بعألا انهي اه اه دنفت هطرقلاو اًديدش اودع

 ءانلا وداي اوه ملكلان 1 دود ًامْناَشكل ايمدالا لاك ههج و نع :موهفالةربعال ىذلا

 ُنابطَْتلا تاق ىلوألاةماعلااتوعو برعلان ءدهعدقلا ىف دنا بهو لاع تان لد :ارنونل و

 ظ ملف اذاووز لااله بو و تاظرَقلاتلاستف :قوألا قع ثراسعف هس ةهاع تداعب .ولاق
 ء همسه 5 عدو

 ظ ىاةمعط رق كامو رن ةعطق ىأ بعطر ةهيلعام( ب ,ناعط رق )) عاطقلا ١ 0 5 واهماظع

 ةمسد سو

 هيعط رهن نمالامو 7-5 ةيرعط سايل مهلعاك
0 

 عرشه

 ْ اندوامدسعؤ ألاف ؟ :ىشك 0000 12 دفاع ةمد_غاملا هىر هولا

 و س9 5 سوو مدةدد6 هاو مت وع م سو

 | صن لا نع رشا ودبل نمض-ةناابعرفا بغرف بع 5 ا 0 اهآوصأ ىرديادحأ

 نبل برا 0 اخو سلاو دنت ربابقلمىأ ام املا و دربلا نم

 ا لطابلا اوهوند هدو ل هؤطلا عرضل اوهو تطر مالا ةلاثم كعمالكسلا ق نسل عار 3 نعةسناع
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 5 0 "5 الاقرب« تاتنارست

نب ركام نعهلل ىرةررره أ ثيدح فو هيلع مالا ةرنم عانتمالا ايس ناك هيأ
 مك 

 1 . الاه دح قو امن رد .. واهي شيام 2 " الأ لسوهيلعدللا ىلدهللال وس
-929 2 

 نسا باعصأ ع ءةرغملاةنيفسلابراقلاد م تال ال صابش لل

 فاوسلف لاحدلا ث,د-ىفو نر اولا عجباو مهتئاو 1 فت نايا : رلارابكلا

 ئ 3ع

 نأالابراق عج ىف فور عمريغ هناف برق اماف لاق براوقهعجو براق اهذساو ةنيفسلا برأ

 كتل بيرق و اهنم ضرالا ىلا براك امىأ هين اة ئيقسلاُبُز هرقل دقو سايقريسغ ىلءنوكي

 ه9 سد ة:©6و

 فاكلا نمل دف اقتلانأ بوةءنمعزو تبرككبي 51 سمشلاَتيَر َرقو هنءارطف مادام مهمل

 ىو هو 025 و

 ىنرَقلاو مهزاجر نمل رتبي رقولأو :أرمامدييرقو جرم ير ٍقرطلا ب راعلاو '

 لقت لاجرلا نمل» ؛ وطلام مدل فاقلارم كك ةلا ل ( بارقة جرت هركذ
 #2 سا

 نع نيملا,نبأوهو عاركسص نعلاحلاسلاوه لبق نطبلا بيغرلاوهليقو لوك" الاوه ظ

 زحارلالاكو قاريسلا ِْ
 3 رض ليغلاهيلا تك 3 امرقاَايداَ 1 « ارالاَلطتَتيرَكَفك ىلا دمسخج ينو سم

 بصرف عطقلاة د بصر دا 6 2( ىلعاداضلا 50 قنلاودإا در (بصرق)

 4 وم ع 92ه هي دهومرو<- 6م 2 9 هل هدوم <

 فيسو هتعطقادا هشضرق دبل نمةبشارف وةمذاهل صوصألا ىعمدي نو هعطق مده و ء لا
 همسات  همض# رك 0 11 رهو

 عطقي عطاقل افيسلا ُباضْرلاو نفض ”لا حاسما ا١ىو عاطَقَس ضرعموٍبا طرق وسواطرل ئ

 ديلا مالإلا

 ه ع«مو 9 هم 05-3

 باض رتل نهم لك نب 9 »* مه والو داماك رنيم هو

 باضرقلاو ريقفلاضيأباضرقلاوبوضرتلاو همص ضارقلا عجلاو صللاُباضْرلاوبوُضْرُملاو

 ةباضرتلاو باضوقلاو بوضرقلاو بوصف مهد اوك اعلا ة يشار كالا ربت

 سانلا نمط َرلا صلحالنأ مضر هدا ليقو هاك الا يشعال ىذلا بصر »هاو لضارقل ١

 دشنأو باعئاكحباضرةوهفاسإ. شلك ًااذالجرلاَسّضْرَقو همهتةدشا
 وموسم هم ست ّ هو ووو عمو و

 تيلي مانعزجلا دم ني هممباض هرةو ععسلايأ ئذ 5 همدقمانمع ًاانماعو

 - اه 0 "ت نوح

 بضرقو هعجسةمرل ا بئذااَتاسلاَبَّص راكلنكوين ميا املا

0 
 رشلاق عض ذومفاقلام طرةيض ضارقو ٍدضوةهظ ةرقوشلا

0 2 4 9-13 

 ٌراطإ مهل نخوة بضارُف #3 حسيدس ىدب ىحىلل :|لحو
.« 



 : ”(برق) ءالافرح « فاّقلالصف ا

 لاف ةقانلل مصعب هراعتساونانرصاخ
 مادو 8ةه- هم 3

 داهتلاجبب ارقالا قحالقزالف د سعير قلخ اهلعلدب ى ىبوس

 الورم افسيبب ؤذوأ لاق ىتانل# عض ومى الا 0 دوكاقك لذا ارآ

 جرب ل هاكلا فتنه ذو د
- 3 1 

 | برص ل نبال قاةأشلا اشلاندن مان 0

 ْ:آ "انشا ى اقيمت 1 تان وقتا هنأ رح نهج

 ىأاب زةتمليقو ةرسلانملغسأ يقل عضوللاوهلبقو ىنيو هوهترصاش أ وفلع رو 3 5” 4 ع 2 2 و 7 8 ا 5
 راه نب بعكد دمدقهممو ب دارقأ ىلع عم ع هواالَاعرسم

 و >2 ع

 ُليلاهَر بارقأو نابلاهتع + هقلري تاهيل دارقلا ىد
 و2 اهل د ناداه دال ل و و 7 . 7 ١

 ةبرقملاقيرطروغلرو باتنملانيعملاءاملاروغلجر تائيعل ثالث ثيدحلا ىف بدلا

 عارلالاق ريسلاوهو برقان نمهلصأ و للبر ور غو لاف ةرصنَت حت اوغل جدو

 ليف سي لمقط لاك ليلاس ب رقاو براقماهعجبو 47 يرعب 2#

 ووو مص هد عه

 براند هلم ىاطَقلارثت * ولا لج تلازم

 وو

 قف يرظيلادفس رغسموب 0 لا تاكا كت ,رطااوذن رف اريعنمثيدس اا ىو

 كتبا ءاملالاري_لا ليقو لمللابريسل اوهوبرقلا نموه لبقو برا هج وريبك

 6 "جر قوه ىذا هنو هتسارف عبدا ارو رطني هناف هسارقوأن موملا بارقاوقت ريما ىفءاجءارغا

 ملاعن وهاملا ب رد رشلاةبارقلاو بارا ضو هتاصاومسُدَس قرصا قمل واسعا نم

 ءاملاةدسعب تناك اذاف ءاملاةسرقل ارئيْلا ب َرَملاولاعنمسب رقالو مام راو ارقالو

 دشنأو ١ احلا ىهن
 م دك «-و 8 نمد دمض م نرمئرع

 ن برقلاو ءاهتلاتالكوم صل َن معمول

 ابفولغلا اوك را رئاواهلكرومالا ىفاو دصتقا ىأ او ”زاهواودّد_بثي دما ىف هلوقو ءالدلا ى ىنعي

 ىبنلا ىلع لسنا دوعسمنبا ثيدحفف هلوقو 'دصتقااذاهر ومأ فالف براق لاقي راما و

 هقلفأ اذا لحرلا لاق ٍدعامو ب درقامىفذخأف لاق هم هملعد, رجم اقوهول_سوديلع قنا ىلص
 539 , ةءوم 8. س9" هم م وم م 7ع مو 7 تل

 قعبابد ,رثوهدومأ د يعي م دركشب , هناك ثدحامو مدقأم ودعنأم ون درقامهذخأ هعزأو يلا

 عت -

 اهيا



 ا و 02 "3 1 كل امر ا
 0 ا

 0 (برن) الافرع فاقلال مف
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 ارا مويلا فتلك نا رعناثيدح ىو تكد مابا ل

 الا كلذ, ب لطئام أى :رهرال الاف ىلإ عتهتتادم غش نأ ىلا ٌكاْذَبَر در أو اضف انه لاعب

 "هلمللا ىعوبر ثلا لأمن ءاملاٌبَلِط هل دالاو بط أبريل قاع قاد

 و مهد و

 هقول !ىدىل والان اغا اهيجاج برق درع ن الفل يقف همن حس 31 ءاملا ىلعاب م نوحي :ىلا

 ءاملادربدراو هلامىأ براق الوٌبراش يلام لجر هللاق ث بن :د1اى و ةيفان ةيناثلاو "هل بمةَعلا نم

 معز دسك

 دجوبلاطو ةروبراقكالاُ دك اموههجومقلاعرك قع شيدحيفو هبنعردصي رداصالو

 لل علوم اكس الور َءاشْملاَن ارقلاوهب افلا اهي انا ابرك له أنالغَبركلايقيو
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 هتلاجو هدمت فيسلابا رقحامتلا ىفو برقهعج و ابهومخو نيكسلاو فيلم باوقلاو

 ىلع فيسلابارقدعيىرهومل هركذ لثملا اذيهىربئبالاق سنك بارق رارسفلالثلا قو

 ربا لثملاو هيلعلئلادبشتسيوب دولا بار لا :لاولثملا لبق لوقي نأم لكلا !باوصناكو هارئام

 ديد ةنيلجرا تألاقفام ا ناكو تر راين ارق قب رطقرييسب ناكمنا كذا ورب
 ةيقدي نم منهو برك متمالسلا عمل تيجعأ سيك ار ةبرا اريل وام 5 ب /:ءامبلك

 2 -8--هع وه

 هل*ةيرق واب ارقبرفو كلسك كي طا#نأ لسقرا ارقلا بي دسيتلا قو فاقل امضي بارق

 ةرستللاو رقليقو بارقلاف سدأهرَقو ايارقاهل ل مت نيكسبلاو فيسلاَبَرْأو |
9> -2 

 هقيصيفّبكار عن مبا دبي فيلا بلر قع كهذا هبارقف دل دبر وابارق ١

 نما الاِمام نيقرمشع ل كلر مجبل : اول هيام ب فو هنادأوءاصعو هطوسوم نفع ََ

 3 ا

 نما ذديفرلطيد قو دطؤسوةد فب هفيسُبك | رايق رم ارحب هبشوعوالا لا 7 ْ ٍ

 فا ارقلاهارأو لاف اندلع ضومالولاغاذ كعب, ةياورلا يلا لااا بام ثلا

 نمهب ةبرقلا و اشبأ فورث ىلع عمج ورف ننيادل ِرلا اهبل مديني ىه وفرق عيجج ْ

 دجاو بناج نمور ىه ليقو كي مسطول رقلاهديسنبا قاسألا

 لثمتلعف ىلعناك املك عيج كلذكو ب برقرينكل او اقوا رقاب هرقددعلا قذف عجلاو

 2 تمو ئه 0

 ةرصاخلاب 1 و رهرأن بديبع سرفهيرقولأ آو نكسنو رسكتونيلا فقل كرر

 اسرف نص لدرعتلا لاهو ُبارْقأ عمجباو ظ

 مايمءاطَسف قلنا فسم 31 دج لطانألاوب رمل وحال

 اهلامناو رصاوكتا همس لاعبا كهتعسل ناب ,رفهلنفاو نوعي با اركلاقحالٌس رف بيذهتا



 اجل ا وا وا ا اولا ل
 ميريل ل

 7 .“ مشل سو زينا يا 2 5”

 ١ ف 1 م عسل -1ذ 2707

 تحشلم « فاقلالصن 0

 م5 2 ا د

 وهئاجب .ِر ضر رال امسح راذادب 0 زون لاق و بير اكلذف هما م و 0 كو و كو سس ري م طا

 سو وم و

 ميت سرقااودءفُبرقتلا وو هانادوط1ناتراقو هسرف نب سانءاسلاق همدرب 5ءا

 ةييلعتلا اوهو لالا ني و-ةئلاو ءانرالا اوهو قدالا بير سقثلانايرضاماهو هيد ضرالا

 ودعلافاعمامهعبضوو اعم هيدي قراذاسرفلاَب وكلا هامل نمرمضنب رقتلاىرهؤللا

 70 سه 35 - 2, 2و وهم

 تعي ىيرملاةبرق ىيوقأ اهتعفر ةاهتيكرف ىسرف تأ ةرعسهلا ثيدح فو رطل انودوهو

 عآم .و و 9ةءهم

 هتماندو تنر ا اأن رقوانر قدي ر يرسل ماا عارسالانوداو دءادعاذا امن ر د

 ها

 "؟نليلالاءاملانبب وكس نوكءال نوه ليقو ال_ءاءاملاَت اراطتب رّقلاو هدأ اس رقت رقو

 ىناشااوب در ةااوه الا بخور امبالا و لببال !نيبناك اذا باعت لاقو
 9و ه مم <37 8 سر دعو من 229 سب ومعمل ص سل ا9 ا

 اذاةباك نلتك أتيتك لثمةبارقبرف أت رقلوةتوام برقا ابرق برسق:لب ءالا تير ققلط |

 دقلادؤولل لارسال ميار ءال تاق ىمصالا لاك لادن وكي و املا ىلا ترس 1

 مهولبالا وهلم وتلا نأ كلذو ساس كلاش ٌتغلاد رول ءللارتسلا ةف ريتا اح '

 ب درا نمل هللا آكلة: هوم اواكةسشعءامملا نب 2: تشان ءامااوت نو ريسدءلذَف

 تراقلانيذسهتلا فو اراه نءاملا بلاط كال ذلاقبالو البا ءاملاٍبلاطب رانقلاول اللا لاق

 نوريسي كلذفودوْؤملا طب ومب موُقلا كرت بر ركل ثملا اقوا ملال ظيىذاا

 8و - م8 صسصص

 مهلب او رق أ دقوا رق نو رف او رماواكة شعوأُ« هلل ءاملانبو موه ناك اذا ريس ا ضع ْ

 ةس.سو

 درولا "هليل لت ىأب رع اسرع قلاىضو نر راوقلاةلاعلاو براقااراسمل اولا لالا تب رو
 2 وْ و

 6 0 رشاذفا هكر 7و 00 .!هوجو دما 0 7

 0 < د ع

 نو ب كا ا

 9و نهود 89ه س ودع

 نتن :رتااوبا ارقالا فور عوبألاقو ترها رقاديزو اذاشفرخلااذ_هدولاق

 1 درقال اوأيوت مس 3 د اهبتفكرتج بدا دمل لاق
 سدعا تس

 زك أ ماأقثالث بَرتلاورعو لاق 0 1 ىلا ارعالانبالأق

 رعطأ ابر رتل دنو هب راقتممسهلبا تناك اذا سايقري ىلع نونراف مةفموقلا بر و

 / والاد تا ارعالانءاد ثنأو

 ىلا

 وو م

 اهدو اع دكشرلا راو 5 ا كاك رلاوام ”ونتلقدق

 و



 654 ' برق. ءايلافرح *« فاقلال صف

 وس 2 328 -

 هنومدهبهنبٌوئارش ل 4

 لب لنا برك ليدل بصي 5 لقلب ليم: ل ِ لكلا َياوداَساو

 هاشلاترقأثبللا يي ءارلا تشل لان رق ىوري وا نماند نم رست اهمال

 هَ
| 

 هلا نسبا مب كلا يدع داما نااار ىهفثانكألاو

 عججلاوةبارقلاوذةبيرشلاو ماما ثيداحت هعجبو تدم ىف كاذكو ٌبيراَقم
 9 < 8925 دو سد 0 هم م2 7 2ك 7-0 .

 ىقرقلاو يسنلا فوندلا ىرقلاوةبارقلاو زال رق ليقول و براه أ لاجرلا نمو بارما بنلا نم
 2 أ و مدس

 3 رقموب رةمامهتامو ىرشلا ىدرانللاو زب زعلا لب :تلافو ردصملصالا ىف ى 0

 نيش عر وزي زع !١ليزتتلا فو َنويدالا هبرب_ثعدورذ أ ولجرلا براق أوةدارق ىأةن رشمو

2 
 اذكءادفنب رالف برقالا ىدانواغصلا دعصتن الاهذِهّتلر ل هنأرسسفتلا ىفءاجو نير قالا

 اشد نه كا أال ا ةيقصا, ساي ءافانمد بعيني امماه ىبا 5 ريا ا

 هل هموم < 2 2

 د رقموةب رقموىبرقو برقوةبارق 2 : و سس لوقتو حاحزلان ءاذه حكام ىلام نمو

000 7 

 او ومالا فراق أو ابو أمه تب ارقوذو ىرقوهو ءارلا سضنشب رقوةدرقو :

 ىدار ةفىنودو نأالاىأ يتلا دولا اودع مكلئسأال ل ةىلاعنهلوقو قانارقمهو

 هتنالاك نمل ود ودب رهموذو موبار هود وىدارق ةوذةاللاق و مكحنمىد ارقفكأ

 هللا ىقررع ثدد- -ىقو رثك ؟لوالاو يبا الف يشم مندل ةيرقماذا مهني ىلاعت

 00 0 ا ةباصتاكردلااومنيراقأ اىأ هند :ارق ىلع ىتاسألا نع

 نرافوهديسا' كحارداانداذاعرزلاّبراقتو ودل بارقالاو نبوة برغي نانا

 كلذريغوأ ءاْبب 'اللانداذاهريسغو ليصفلاورهملابرفأواسم ادن ايلا براق هانادتئثلا

 يرام ىع# ن نين "مل اوف نوعفوتا رمل وُ ضورعلا قبرا و الان ا

 ىنيمهم اسألك نال كاذو براقثملاب رك هياسأن ممدانو أب رقت ىنرعشل ا ةشأ ىف سلغنال

 رسكلا برقان هشعبلا سهم سي برام عاتمو ب رامز جرو بسودت ىلع ١

 ىللب-ة:الولاف مىدرلاوذسحلا نيب ا ًاءارلا ارسكي ب راسقمئ د ىرهوملا 70

 دى ء ور

 لدنح لاق ردات نال 00 لوقت - رعلاو اًصخرنأ# اذاكلذك ورا

 رئت هدلاتيأرنأو « ىرعانأت ير اقتنأ كرُع
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 اذا ىصالا فر َموبراقتمهقلا لير القبو تراقتدقردأولواذا: و كلا لاشو
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 - ذي 2 11 ارتب أ

 : داق كلر ءابلا فرح * فاقلالصق 16

 هو يي ا يم لا ايما ها د" هماو هسددع ٠ م 2 7

 نك رططتاهك رز ردعلاودتد ر واذاق برلقا ١ ودم و مييسهلا ولد الع عاملا لعد ميك نماحنام

 3 2( دل : 2 ةههر
 ءلمه عموديا ارقوأ مه 1١ هه لوقت“ و لا ةيراقم بار اثيللالاكو تانالاهذهربنعلالاقف

 20 ير

 .ةمحتتو ءالتمالا تراقب رقءاناو ليللابا را فهد لوقو هبارقفأ ءامحدق

 سس 9 مقر

 َنرئاولو ةي لولاك براق نابرق ن ملعنفأ اهب ويدسلاه هيارقومب ٌرقهضوهب رقأدقو كلذكَقر

 نانا رقناحدقو ءلةءنأن راق اذانانإ 0 نهد تلا رقآو كلل ذيءانغتسا

 لاقيو ءالتالا براد قىذلاو هو ءامثانإ رق نقاذ_هلوقتٍل احين ل مارق عمو

 - ا 3

 ٍ تدرعتو لجوز عمقا ابرام مضل ار او ه "الم برا_ةبامىأ بهذا ذه بارق لن أو

 وه 2 9 هه م

 ناب رقلاو ىلاعتهد:ءةبزقلا هه كل ىأ شالا و ا ترب

 ناد . نموريمالا نايف نمنالف لوقت نيا ارقلا د_اووهوهثم هرقل هاو كم |س

 سس 0 سو راض ع

 : ذاق يم لاو يزعل بذا و 2 راو كازو كلانا 0

 هلك اتذابرسقبانت آب ىت--لوسرا نمّونالت أ: 0 3 لا انار انو

 0ك لك قرانا ل هللدسانابر 0 ”ةانارتح ران ورانا

 00 روب كا د هللاىلاٌتيرقامنادرشلاثدللا موجب ذياواك ابن ى هو ثار لا

 مع 2 ثوءس د

 ىأ نرش برقرد صمنانر لا معؤامدمنانز رقتاروتلا ىفدمألاهذهةفصتيدحلافو

 ل 85 هله

 05 ٠ مفلاورعبلا عد ا د 6 امدةقارامتلا ىلا نوير عش

 نومي ىأىاعت هاى مينو اناا نما ةثالاْنأ ىأ قال تانرقةالصلاثيدخلا فو

 ىدهأاغ "ىىادسلا رفات "كفىل وألا ةعاس 01 ام. هئمادرقلا

 2 0 رقاب جالا ا رم اا درك ا
 , -5و

 0 مد 01 رت بس والا نسل بوكر ُ ىلالدلاا

 لاك 2 راما لرالا هن شام هنعدقلا ىتر رع ثندع قو ريسفتلا اذه ارعالاركنأ ولاه ءلولملا

 ف 5 و ع ا . ِ .٠
 ةدم_سزنا نا 7 ل ا ةايوكر تمزح ىلا ل ا

 كارم اعاده نالت 0 نأ زارا رو ىلا. ما نا عا

 مم م راقماهءجح واهذدال اواندس 2 لولا َرْكأ و ملل هع 0 , الع ثاي'لاب

 ل 242 0 0 00 5 5 1 5 < 0

 تلاه ندم ىهفتندألا ةقانلل لاقيال و ةاشلاوسرفلاكلذكو 1! ارقماذه ىلءاهذحاواومهو

 ما

 2ك 20007701
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 كمعل ىشو ىماس رقىهثدو اكلذكو ئمسرقمهو مسي رق رقام-هو مب رقوهبر ءاا

6 9 

 وهلد د وأ :”ىقدنافاعوف مت اكن ادنال مك ذك واس را ومقاس هوقو ىف ديم م ود عامه دو ىم

 ءاهلابةديعبوةبب ركزو دقو ني: دحلان «بيرققلاةجرنا اعتقل لاتو عبير قناكمف
 ص 7 5 موس

 4 رو عبو لش ولا فابن أنك تدع وتب رق ةىلع ابنت

 بيرك تمءارقعالو لستف ه ةديخن الس ارقمال ال

 اذآثيدحلا فو دعابتلاَدضْيراََبلاو ةيزاقم بلا قدمي راو تراتي أدعولا برقا

 داراريث الا ننا لاق بدك نمؤملاب ؤوردكحنامزلاَبريقااذادب اورفو نامي راق

 ترتقاو نامزلالادتمالء يصير ؤرلانوكتوراهنلاولمللا لا دتعا ل قو ةعاسلابارتقأ

 ىديل انين تراك اوبل وان لاح وهنمل ات راقت برقلا نمل
 مع اضص

 رو ورم !مارأو لا ا نأم لا بيطيدار املاك نسلق لولا ُبامرلا بري

 لامس لاق اذاَضر رووا دق لاعبو ةكربلاهلةوراستآلارم دقن هي كوهلدقو 007

 1 5-7 .٠ 8 هاظاح -| :
 هللا نمديعلا بر ,ةءدارملا اعارذهيلا تير 0 ار لان 9 نمثددةسا ىو 1 كرادررقودهللا

 هللاو ماسحالاتاغصنم كلذ نالثاكملا وتانلا بالاسلام 5" 2 ذااءبرقلا لج وزع

 هرب ويتم ةفاطلاو طتارر ل بتل مىلاعت هلنابز ردا ارملاو سدت كلل ءلاعَت
- 

- 0 

 يرانا ارقوديا ارقو يشل بارق 2 هيلعةيها اود ٌضرو هد نع هنئم دايو هبلاهئاسحاو

 ىراهريب هموهو اه" اميراقياهى أ ةئيطخ ضرالابا ارذي ىتيةلثا ثيدسطسا ىفو 0

 موسيقار مالا ةيراقمتار لاو راقي

 ةسما »ه م د دعو 2

 روش بارقديدعلا ىلع درب #2 اعد نت باجل اوه

 ىلع ندر 2 ةداشتا بارسال دا لآ روش قريدسقلا لعب ىرش ول !هدروأت ديلا اذهو ْ

 الترا اهم ريدَعلا ىلعذرولا عمن ل ملا ىلعةدايزلا عمن هديدععلا

 نب ريثعلا لافو ولدلاةلتعت أب راغاذااضي ؟بارقلاولام دلولل ىوةأ وهو ار هشة دالؤلا نحن ع

 ءارهب ف ارواجتناكو ميت
 و سل مس وا سم 1 ه هه ه0 هم ه

 اهبارقىكى الم ىجنالإ د6 امبارتغاولا اره نمىأنلاو ع اهبارطشا قلد مىباردق

 اغصا وعمري ماجور ءزو هدا اهلك هلام ميكن ورع حب ورتامهنأرك ذ

 6 . م سو همم و

 اول :افءاملا يلع ل ةفن ردا :ونتاذاوج ردن دلقلاو ميدل اوادمس | مين نورعاهدإلو ف

01 

 ب



 (ٍبرن 0 ءاملا قرح 35 فاّقلال دف 16+

 كلما نويت :وهاممهلوقو معلا ْكُنبأ ارقوه كلْذكو ناكملا ف كنمّس :رقاكأ

 أبرق 3 0 لج لالوتي ديعسولأ كلذ ماد ياك فلق مربط
» 

 ان

 ا ٌآ ومهشاو اوف نم هتعمل

 «و< 8 2 هس ان سس 066 ل ل

 َ رطب نأرفاسمل ف ادقلف رق :والح / ىحانا

 0 ارا لاقت ذهاب 2و م ا ل

 27 98ه م ءِ 9 --

 لاكو ادخل اذاشلذودوزْيأ أب رقي نالفلاقيو 35 رقأتيرقو ءكلاذنإج

 مهد ع )و د5 1 ٠يه»عح 5 وهس

 ايدلا برر هثمهيرقو وهامىردأامايهأ تب رقد الاقي و هوزغلاهأ هءبرهدالوق

 قا ىح نو ركب كأ ةنيرا كيال ]لري رمد ثيدس -قو هيراقو ب رعقاو ار 0

 ىارععالا نبا نعبرشبكأ < وتفمبار َةدكلذلعفاو 0 صاع بدال

 ل رادار ناد ركل كي نيم_سدلا ع رقهتناَة-جرَنا ىلاعت هلوق و

 وفعلا ون َكارقُعلا وٌدجرلا نال رق لءقامتاحياحزلا لافو هريك د :زاحايةمقحهش أ :نوكمالام

 ةجرلان وكت ناز اح شةخالالاقولاك 0 هلت 1 كفر اساو يعمف

 نمي رقلاوب رولا مايد رقلا نيب لص 7 داده «ميشعبلات ولاكرطملا يععانهه

 ُثد :انلاو ريك ذشلا نمهبيضدأم ىلعزاج وهف بس وأ ناكمن همن 0 طلغادهولاق ةبارَعلا

 الب ثنؤي ب بسنلا ينعم ىف ناك اذاو ثنؤدو 1 ذةفاسلا تا نار اثاك اذاءارفل لاق

 قرغتبرعلا نءارغلارك ذىربنبا لاك ىيبارقتاذىأ ىتيبرهتأرملاهذهلوقتم مب فالتخلا

 نم رقهزه ويسنلانم قب هنو ]ويف ناكملان مسي رقلاو يسيل نمسد رّقلانيب

 ١ سيلا كيب لوق هلوقدععن يمشي و ناكملا
 مرر و ا

 اركشيمناةسابسلاال بيرق د مناع مالو سانا د ولاهل

-ٍ --7 

 دب رب مهيد و ,قوناكملاَت رقديرب ىميسد رقزوجتاذس م ىلعف مشاهمأ نعربشو هوايا رقرك دف

٠ 5# > 
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 هلدب للي رووح ق و 1 زل دهان ع عميالل ويعم ىلع قال قتال و بسالابرق

7 4 
 ناىلل_يقدقو سد هرق مشن الفو فرصة بدتكو قب رج راولاه كللدلفر ا اوكءاهلا

 ف ةرلبلا عسا عابر ةاناكم ىأاس : لقيم مكوك ناكلةهفصن وكي نأ اذهيفءلصأ اسرق

 ىتنالاوركذلا ف ىو: فالي وكت نوكيدي علا ضيقتي رقلاو بيذهتلا اريخ لج و عفرف

 2 مو و و
 لوقت تيكحللانا بركن هوب يرقوهوٌببرقىهوُبب رقوه كلوتكع سابا ددر ةااو

 نرعلا



 |[ ه6 (برق) . ءابيلافرح © فاتلا لمت

 ع رو فر و وو و و
 سانلل]_ءحاعرو لبالاو ل يخلا لاعساءقلاىرهوجلالاق 00 البالا

 سومو 9 مهدوعمع رت 2-75 تم

 الو لعساناخ واب سقي ريعبل اتق هدءهنبا رتتضرو مقاما ىرهزالا

 دك. ه< 2 رم ع 4

 رمان لن رول وفا ب ا قا دملاوأزحانلاالاا همسي

 باَسّقلا ل صل قو مرهريغو مره عملاعسلااريثكلاامهلقو مرهلا عملاعسلاةرثك بخ

 28 1 و 7 5 : 1 1

 باعقلاو ديدش بح أو لابعس و لاعسى هيمي ادلاب دو راعتسمكلد ىوسامفو هو لالا

 9 مدس هع ©" وف سا

 لاف ةمدقل اويل ازوعلللاقو بقة ةأرلانوعسنول الهأ ىرهزالا فوتلذابل

 , 5م

 ةمعت هااو اهريعو مغلان ع زعل اهديسن الاف ةنسم غلا نمتربك لكل لاق كلذكو

 و م جو 5و

 وهو !هياستتب اهب الطنذّوت ةيلهاملا ف تناكاهنال هيف يئازتاكف زالا لاك ا ا.

 لاك ولحد ادار للان ماياسآؤ راسلنا ١ اهلاعس

 هريغدشنأ و لاعسلاءذخأب نإ اوه 00 روع دب بزولأ

 م«تاييفتبش نع مرهلا تقو قل بق يس

 َْق و اا 1 1 روش قانا وا ارعلعساذاباشال لاش و نلعسي ىأ |نيدقي ءاسنن يد 1 دو

 ىرهزالا (بر 9 بور لعمان بيلو اخو زوز عسانا يقبل لاقي بيذهلا

 هطق (بطخ) لعأ هقاوةرابسلا وةرابشقلاو وةبر ىلا و:ءل-زرغلااصعلل لاقي كا رلاف

 لحجر مساةبطخو هع ءرمديطأو هعزصاذاهيط4لو 1 2 هالعفيسلاب

 مادو 5 و مو سب وده

 كلذ لك َه رحدقو : هرج را دلعب موا تخادلزو اووقىايعللا 0 رهزالا ا

 هو مورو ه2

 اند ىأ انا قوما رواد رقبرش مضلاناوشلا برك دعبل ضيقن برشا ( برق اوقرمتاذا

 اوذخاوتوالفاوعز 8و ىريواو ىلاعت هلوقو ءاوسئلخف عجم اونانتالاوشب ال00

 ةعاسلال عاب رديامو ىلاعت هلوقو مهمادقأت هنن م اودخاريسفتلا فج تيزقناكم نم

 ثعبلاعمفةعاساانالركذ.نأز وع دقو قيقفسرسغهعا سلا ثدن ًاننالاس ا

 ىو بد ؛ربقناكمنِمرْشَللا ب ىدانيكأ - 00 نمداسملا ىدانيم وب عمسأو ىلاعت هلوقو

 نالوقنالوادب زب فتان وسس لاف ضرالا سويفابنالاقيوسدقلا تيفو مدا

 م هو
 نامي عار اهيرالمام ةناكلذكود عملا نمفرظل ا ىاك د هأ برغل انال اي لدي

 كنب ارقوهاولاهو نيهجولا فدعبلا كلذكو ةركنو ةفرعم عقجا هنال كنمس رقاد ز نا لوقت

 انياب ديت ا يلا ا

 01د دو ااضعلا لاعب ةوق 0

 هيعيتك اهاكامسأ ةعرأ

 هريع غو سيدها اهيلعانعدا رو

 ماج رثىلا هن رعقل الا

 حراشه عمو ًأطقن اهلحال

 ةنزعقل ااهماوصوس هوماقلا

 بيذ علا قاكنونلاوازلا
 تيل اومح رتامهسسلامقهريع و

 هءدع*هااملعرفنحراشلا
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 .ءابلافرحا« فاقلالسذ 22و
 ع 7 2 0 1 1 ا َ 0

 هاناممج طاح أومز راو ل هان عقوأ ممن ةِسّتقنأناسارخ حوتف فت ارقولاف بتقلا نم

 ةبتقلاقف فاك !همسا لج راهتغن امنا اه كفن تسل هللاقف ةِبَتقلاعف همس نع هلأ سف مهلوسر

 رك ذ طريعبلا بَ ممالالاقو ثمالالاف امىفاوباد- هولاق فاك إى مءاوىريسغاهدفالف

 ٠ و هوءرع مه 5.2

 هديس نا « موز ااهبتق قل ود ددسل لوقهنمو ةيناسلا وكيوت هاو ثنودال

 لحر حامصا اىو ريعيل وف تارعسلا لا اوهلءقوريعبلا فاك ب كارلا

3210 2 

 ْ اهنءهللا ىضرةشناعثد دح ىفو بَسقلاهيلعدّاذاانقإ !رمعبلا بتقأو مانس كاردق ل

0 

 01 هائعمو هريغل فاك الاكل معلا بدلا تريل اقل 8

 1 2 ني ون يلم ٠ | ليقو اهريغؤفيكفل احل اهذهىف 0 عال هنأ او اعوام ع ويا
 وز 8 لس يح «و م<

 | كات تدارأف داولا جور سلسأهنا نس و بتق ىلع سلج ةدالولا ندرأاذ كي رحل "اننا
 | بْشقلاو كلذدعيرسفتل اءافنرععبل ارك لع ريس ىهو ىنعملا تأ ىَرئاد_,بعوتأ لاق ةلاذا
 أ لديوبسلا# باق كلذ لكنم عجلاو الاس اهتاإص نتا يجب رسكلاد

 ٠ 0000 اتق ٍبّسقل بقي ىذلالبالا مُدب ودَهلاو ءانبلااذههياوز زواج

 وُدَمل|لبالاىفةقدصال ث امذ دما فو هام تلاع ” الءاهلارءاجاسق اوِبتقل هيلع عضوبتأ

 2 5 وكر 11 ا اوعئا در رهط لع باكالا ْعْضَو دىتلا لبالا تلا 1 0

 انا ' هلا تلقف ءاهلا تنزح تش ناوىرغودلا لاه ةقدصلماوعلا لمالاق رتل دارأ

 . لا بدلا لجلب وُدلاوءاممالانمبرضلااذهن هةلوعف لك كل ذكو هدم

 هقلعبشفن -ةنالو ب قذ ةرالاش و هلعستشدوهف نيا هيلع َّتطْلَعاَذا اءاتقإانسع أدير 3

 ئحارلا لاه نملاىف
 7 1 هور هم ءو 28 -

 السنع تبان كاب ىرهط د اتق نيد ثاكلا

 95 ةسود ى هو
 مساةستقو كاع دست واوا نبع ىهو بات عهباوىننأ و ملا بتعلق هدمسن أ

 ىهورادتسا ىعينطبلا نم ىوهتامبنلليقو هج لوقا ( تكميل ةبسنلاو 5

 لاقو هنطيباتقأ قدم ثيدحلا ف و تاتقأ بدقلاو ةلا عجبو ب تاصّيألا ىسفءاعمال اامأ ًاواناول
1 00 

 اناق ب عش بخ فأر اهريغصتوهوةسَتف لج رلا عنب ولاق ةبسقاهد او ىجمصالا
 20و

 ضا هأ ن موب لكل الاعسو تلا لاعسبسقلاو بحال اعسذ ألاقي ولعساذاابسقيو

 لال



 ٠ بتق)' ءابلافرح « فاقلالصم 06

 ه٠ ةدص>»> 9 و م 2 د 2

 ةفرعمو»و هف ةريصتالب هرعلا تال نق نذالة لوغو وهم . ودوا لى ءقو قاطناثودلات5 اذاؤ !ٍ
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 بامنأ ١ فيتا اورسرغلا فوج توصي اود او نقل رانقلو

 للا تاقعلاو ردهاذاةمقق ل شلاو دسالاّش قو يدل عيج زوهلبتو هربدهولعشلا

 دنأ هُم مالكل اريثك ليقو باصأو أطخأ مالكلا ريثكت قابقو بابو ل جرو اول

 9 هم # مساس خس سوم ه ومص وه

 7 و 00 ٠ ءروديريسْب شع اودان مصديسالا بك 7 ٌباَعْيَكَتدأدم ةلاتكا # بلعت
 ايلا و سس و سوم هم رب سس

 حرسلابسْحْةبَلا وروما سوبرا ءارو ضرك يسنيداوملادنعواس يلكٌس سول ١

 م0 و تاق

 هيقيقو هقاعارا ”ىك نمشيدجلا فو نطبلابّتبلاو 5 هيفا راغب * لاف

 اك - وس ص

 ُباذَكلاٌبابتلاو نبل توصأباكح ب 8 3 لا نم بقِبق نطملل ل قو قودقنِهَّدبدو

 نعل له ةغلب :بشخ نمةدخملا لسقلل ياش راسل ملكش ايران و

 روس ل 1 وو هد م قوم قر

 فها ارعادشناو هيهوفصوفباقبقركذ اولاو هيأقم .ةعماجت ل وبل الب لاق 7 رفاق تار ا

 عساولاوه لاف باقل نعم دعرط_لل بالا + اتاناعاسعل + ءابعلاهمساةب راج

 فدررغا!ناقو تريعف ا ذهمفلح لاك اذاءاملارثكلا
 2 5 هد هك

 مقارألا حامرانأبق ناك دقو * جنم َنالبَعسقْفُس ةلَط مك

 ةديبعوأهشنأو ماعلا لع 7 -اكلماعلب أف ىلد ىذا ماعلا قلاش

 الوب اقالو ماعلا كن ١ اللوقتماللاو فلالاُب قالا حاملا و «ُبقابشلاوُل بت اوماعلا#

 0 اوهابقابقت اهو ةىنعألاك فورعملاوهىرشوملا 0 ر نال بقا

 ماعلا بقايا ثلاثلا ماعلا بالا عج نم مهغمولاق بقل لايف عد :ارلا ماعلا امأ ولا ْ

 ا و ىو سما ماعلا تبا عدارلا |

 ١ اج طل ادا ةءاكح قفهديس نا نعف انااا اوال اوتافالو لبا ْ

 الولاقو ىىمدالاهاكحلاقو ةئسلادعةنسلا مسالك للا هوس دس سرا 9
 اشيأةاشلاهبقو فيسلا واكب دسالا يعل وبال كلذ ءاروام نوري ؤ

 ثنورذقو رباك !بكقلاو بعل (بش] ثفقشاعو وُتْفلا هوقابخلاٌت ان ظ

 داو أنشنتقنأ ىلاشدلا انس ىرمؤللا لأ ةسيشقاولاةفريغصتلا او آكلذلو معارب 01 دالاؤ
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 قرييغتي حاد ق ةدام

 دعم هلأ لوالارطشلا

 ْمظيب رض بابقلاو هلوق
 لكش سذبتلا ىفاكفاقلا
 فهبح رصورلقلا

 'رلوكتلا
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 7 « ءايكئئنالاو بقوه وابمق مهد بق هك و نطيلا ار روعد و رصختاةقدببقل | 2 | وا

 اسرف فصدر ءاشلا لاق نقلا

 4 ههم و

 بوبقمن انبلاوحداق ُنيعلاو 5 ةحماطلخرلاوةحباستلا

 27 ة5هسم 5 م
 ىو ءاقوف أت عنا 0 ر اًفهسش هيكل عفلاو هطد بق ىأ

 ىضاضلا بالا نطبلاةصياءاقا 0 هنعهللاى ذر ىلع ددح

 و مو وه

 تناوخأا هلو فيم شتلاراهاأرما تيار سعالانبا كحد م-موطلرس م21 ىتحموضلا

 د 8س

 بةأوهف مرش نت تسلا م رن تشكر ءأ مل نءعبوةعد اهاكح
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 هم 5 وس - شو و <

 7 هو َّك وود هد

 كك ه ممد و هسددو مةمو تو 5و هم 0 6 هه

 | نحمس لحام 6 دع هية رستاذاش د هبلعت نب سدقن مو هراح

 سها 3 95 0 وو 1

 تمص ء 2 وس :هم ته وم 9 00-10 - هم - 0 -و 017 05

 2 7 ا : 4 4 32 . 00 مو ُ م ا

 ا اوهيطربه سان طلخ ىذلا طقالا نمسيقلاو ءاوسفيفةلكبيقلا هم سان نام معو لطي

 7 / 1 5 و 3 م 1 8

 نمءاثملا ىهىل. قو ةقورعمءازملا نمةمقلاو هفارطأ عب ةدكىشلا بق و م ةذبابق

 هى ةهرو ١ د اسال لع 0 ص ل ساق ل 2 5 م :

 لعج تبقمتد و اهلخ دامت اب وبادق وبعدما و ذافزمؤتشسةان : "الا

 هاّكع 57 7و صدم و نا

 ا 0 0 وةرصملا مالسالا هس واتس اذاامسقت اهتيسقوةبق تدق 3 بدق حد اوهلا وةقدقوف

 لاك برعلا
 موه ه ما 8 وسمع

 . اهؤاوتلاَلاطلاهوم#: لولو دب انه د
 0 2و

 وشو رب د سده راغص بذل مالا نمدمقأ 0 عهبسأ ادب و رمضمةمقاك لل ناك تعاللا كي د د>- ىف و

 ررحلاق لكلا انيكك ركماش او برعلاث وس ع م

 2 5 ملم مساع قال ع حس

 ريصلابف ع رلامد ًاوبابلا لك أ ١ ترلبغدا نر را سامه نيسحتال
ِ< 

 1 1 و 3 2 يو هدول دو يمس
 رغصأ وهوا قتلا ماوقوخ د اوقّلاو طع ءاسفئملا نأ هنئآ اردءسأ آس ليما ىهنابقراجو

 سس 95 -و 9 سوس 3 هرم

 هيما مارت سوال رو اذا ملا ف“ سي || 1 اوه الجخ قلب 1نابقرعلبقو اهنم

 ف رولا م وعأ | مهف مدنا اةفسلعت ]تست و اسانل ارحشد داافقو نابل ١

 ل |00اافو توسط بار وشل بلا لاو هيبل ايمان رمان تقط اذا

 : ا العر اكاتكوك وو ودوار طبهدابوبق بقي 0

 ادأف
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 : 0 ِء
 قع ةعلاباصأ مور ند )اننالاف 5 ةرطقى اة باه م هتباصآامو

 م عم 00 هه

 ارصنون أ لاق يول اكلذنفكهريغو طولا ءبرشاذاايوبق بقيم هرهط تق ىعدالا دحاو

 اذا ىأىلاءودرف 5 رهط تان لانا الج َبرَسنأرع نيه ىمدالا تعيس

 مصرس ظمد دم 29 ع اهنا سدا همر - 6 سرن

 وو هعطقهمق | وابقدمقي هسق وفشن و نا اذاَرَم ل 5 كن ان رمضرأت" !تامدنا

 ىلا ارعالا ني ادشن و ٌلعَتفا

 هن اعل #8 م و ه2 0

 لصخال كلذدر دري ق3 # لباب دير طع اسأ اببجلا

 وهواوعطقاذ انابتق :انالفد.ت الفستق لاقي 5 13 0 هنمهطعب صو اعطقرل_ءجالئأ |

 2 هن م ع 3

 نكت لا ناكحو نار ءالا نسا لاق ابيك باتطل ل قدلاعتا

 4 ىدتنع رام اهرعش :االا رات الو ابمتقاال 7 قع ءاراملاقفه تع تاك لا

 هم سدوو تدر 2-2 و م - ه2 ه«دو 5 |

 بردود ةللمب و هر ”اَلاَهَدَح ال اناقتنم نم لئلا 5 اهعطتقاالاًةأةطصم هُم مسد

 قل :ركل اقل لسق 3 لالا نمر روخاه يفك رش ىذلا شت اعل او عاف رلانمصيِتلا
 2همو صاغ ا 2 5

 قرر 0 ةلاحما نانسأ قوت ٌجااةمشحلا اوهلسقو ةركملاطسو

 مس ص 0000

 كالد لك نم عجلاو بش نما سا [عقوفودر اسوق تاتا 7

 مم هه

 8 د ا ع 1 5
 تناك هنع هللا ىذر ىلءتيدح فو ةركملا ىهوبقلا ةلا انانسآ اهقوف ىبا | يسشخلا ىعستو

 سمس سي تس اس اع و ظل سو ب 6

 ّق :ةاميدتو مو ةركمأ|بقن ءهباهماوقن ل | يام روطل ىلا هلال اق

 وهلبقو ةسفيلدلال قو كما اوهليقو مهد تو موتتلا س 1 :ئربَتلاو اه

 مول ا سقو+ ولا سل لاقي وربك الا سأ ًرلاىأريكالابقلاءك يلع لاعب ريت الاخ لا

 نالذ لاقي سئرلاهيداربرتك الاسألار ارعشلاه ريك الاسأرلا ربك الاتلا,كيلع لاش 98
 2 همس #2 ل

 ٌبقلاو نسسلالا نيزام ا نيكرولانيبامّبقلاو مهمل أ نال ف ىبَبَق

 بيدهتلان مدخس قو ضرالا, بق قل لاقي نيدبلالازيي رهظاان م ءرئاشلاماظعلار نكسلاب

 7000 00 وي د < شاء 52

 ياش الاوا همظعأواهمعصأ ملل ن 0 فاقلا عيل

 5و سا سيدز
 مهف ما هن نييمقلا ع نءىعردج ال سو نويل اسانا يحتم ,د1لاىفو بقدعجو

3 

 ه2 0000 سو مس حا وة ه-

 فشاواَو قايسالر هذ اذانق ىلا فعالا نا ملين مضل وطن د 1

 دي رجب برس رعجوعب  سيسسس تاج ف



 اذك لا ةندكوذ ىرأهلوق

 هأ اضيأمكحنا فمدشنأ

 يدعم
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 زاجخان عضو مم ادم اع

 م و7 مده )»و

 نابي اوُسم نا ((بقر 9 تابت الاوف هاسبم وءافلاد «نءامدانز هر

 و 5ث دوو 8 مو

 ْ هقاىذنر# مالسا ثيدح فو دحاو ىدعىقرتو ىقرف ةنوت لدبلافبوةءباهاكح ضي

 00 رهو وء-

 ئرشخرلا لاق نأ 0 انو وهو ىقر بول ورح هيلع مشل بقأف دنع

 29 سه وو2 ماظ ووو

 داولا فذ ح عمبوُشلاب 000 ىوربو ا نمد و رصم باش 0 اراتيبقرمإا

 عشوملابوسنمتلر هلا لهأ نمل جي برفع "ار هلا روااسؤئرباسكصح سنا ف

 نمترأَتلاَآَوبردلاو ةرأغلا بر را (بان) د ولا نو ل وانساب

 مد و سس

 نارك رؤاملابدنويضك * هدد
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 املك ب ع لو و هرمشم املا بأقو هلك ؟ ماعطلا باق (باقإ) ٍق عدم

 ! تولع انالا

 . هه 9 95ه و” و 8 ضم 00

 بأقن ب رشل تأ بتم 0 يىبعف تحيمصو كر رعت دلسأ
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 و هس م 10 همه ى 28212 586 س

 ُّت تك لهل ذات ثاقو با 80 نمسْئقث يللا همت مشا ذاق باك أبارمشلا نمتدئقو

 20 مو

 ١ 17م اظبارشلانمبتتو هنلابرشنمنك أذا جراب ىرهوهلا همم

 هوس د <ه - َّ اق - م

 ءيلذخالارثك ىأوقو باوقان لاق قون روش انتكو تب ل اقر ىلع بأ ملح رو التو

 تو 0 1 و

 توبعي موقلا بق (2) ذل ايثكلا وعلا ر مثلا ف وكدادملا ن هدم دشنأو

 8م هام ءوم سو م ص ة< 82 د وسلس يَ وو م

 بقو هبامن أةعقهقت مس اذاابديقواسبق بقي ل غلا ودمالا بق و راَقوأةموصخ قارا

 ب ,ذدوأ لاك بالا اهيوُفدضِي كاذكا م اًيبكواقدَ «الاو لسنل اان

 21 هدء هم هو © 2

 يقم انام هاراس 2 ابوس سانرعو 1

 ا:عمسامو متت لاب مهضعبلاو 2 بيق ..انلةندكودىرأ 03 لحفل اىفلاقو

 ىرهولاها ارعو دال كا رسسسبانو نافيا وادي دغر توصى أبا ماعلا

 هفالخ ىلع سانلاو لاق ىمصالاري_غفرجلا اذ هد_اورت) تكسلانبالاقو ىجمءالاملا

 او دس نفسا

 20 تس سل تب رف

 ا

 نع مقا
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 رسوأرب_ذلناسنارك ذاذا باغو َباَتْعا اذا تاغ ينارعالا نا هعوسر امهنمرك دو هياعاداهشغب
 ه 7ع

 لماثاو لخشاكلاكم ماهسنمَباغاملج رلابئاو مقوس تع وكت تالش ولا

 ىبا ارعالا نادشنأ

 هرووصع < يا يت و ه5 س

 0 لاس اع ىذهلا نك #2 هن دع «ركا بناء عفر و

 هد 89

 نبا لوقو ايعلاب عءهسدنغم ابكت تاذىأ 0 تم ةاشلاَبَرَ منا ا

 م

 اسرق فص عامرلا

 هت 0 11 ل ل ا ل 0
 لكلاب وقود ءايصخاىاك 0 اًضماعاسعداسنّرغل ىرتو

 قم دو 7 8 ىامءعو

 0 هليصالاو تاتسا وامه نا ه4 هند عنيت دكت عباس هلوق ْ
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 هربرفلا :ذ|لاقف سرُدلا رمح ءل>حرلدسو ملضعاو داخل اريك رشا ةضصء اوف

 و و 000 0 5و و نصاةدد

 ماض هومر ,رذلا و ةقطقطلا ةلك اشلاو هلاك شسخ راسأو هيص ادب ,و هرورعت لفتو
 مم هم

 ١ ,اعلافز اوهلا عشا قاّمصلانيب باك نر للا اري_ضاساو هتفرعمنم 5

 ص

 سانلا نم ممسكا ٌكدسألاربابوألاقو ةدهولا ى هو قرشا منو قلا ضدالان مدءاطولا

 ف قزاوهلا فدشت ١ ًاولاق

 مس ا  لنمصسص جو ص وا

 ىد داوغلا ل يسمهحامر هر ترس ع باَعبمهحامداوصاذا

 وشو مأح الا اغلا و ةباغمل لاقي ةّوسابة عفته فار طأاهلوّتلاطىتلاٌةْسمسآلا ةباغلاو
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 رحشلاة ءاج تاع دقولاك صلاة ةءاغلاةفضسو ألات رباع ءاملا نم

 لد أن ماكل ءو«ءاعدلل ا ىلص هللا ل اوسرأب كيس ريدم نأ ثد دالاقو 3 اغلا نمد :وخ أ منال

 ع ع 0 0 - 5 .- 2 3 .٠
 هتموظعاهنأالا ءافرطلاهس شرح لثالا ريثالانبالاق ةباغلاءافرط نمةءاورفو ةباغلا
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 .٠ ع - و 1

 قابلا ثدد--قروك ذملاودولاق اهلهاللاوم ا اهبواهملاوع نمد دملانمسرق

 0 8 م ها 5 .٠ 0 . - و
 بيغتاسمال فتاك ارهشلاتاذةسجالاةباغلاو كلذريسغو ريب زلانباذك رتثودس>ح ىفو

 ىهلدقو ةجبألا ف ارطأ كس ىَربٌقارطأ اهل ناكو امتهلاطامحامرلانمّةباغلاو اهيفام

 هيبشتلا ىلءهارأومديسنبالاك تعا اذا حامرلا هليقو عررلا فحامرلا نمد رطُشملا
 0 ىلعشيدسح فو ب 0 0 ا ييولايانلا

 ئ1

 .- ييودع او د لا ا را و ا ا فد او نع
 م تا



 نناق زثا وع ا نيو ان ول يو ل و ا ا لس ا د ا يلا ع
 ا 1 0 2 : | بير ل ا 1
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 اذاهمأث يدحاىفو اهنعاوناع بيغم ى هفةارملاثاعاو ءاهالبرهةموءاهلاب ةسغم ى ملاقرو

 ارم نآس ايعنبا ثيدحفو اههورابط تاع ىلا ىه فاد كلوت مشلح

 9و س26 ا لا وا

 نودهشدمهو اهكرقبيغس فَ وم تاك اهلٌضدءَدقأَم ادسهيم راسل الادعرتن !ةبيغم|

 سمس لمحت الس

 نماهريسغو سعنلاتباغو ار لاخلاو ابخأ وبيج وييوأابخ

 1 5و ميضص

 برغل ىفاولخ د موقت 1 تت .:رءئىرعجملان 2 ا ةبوسسعوانو.عوابا غوار غممويعلا

 ليلا ةافرطللا ن دكاعل اهياصأ |اذا كلذو هتمشى اهقورغس دنا ذادوعل اًناسَع ادو

 ا ص

 | اةيعتب رعل اةفينحوألافو هنمَتيةئاموهقو رع ترياط ىحرصسلالوصأر َ

 ٌناسعلا ىالكلادا زولأ 0 ةبانغلاو ءاملافضختب نا تلاد تالا نم ا

 - - 7 و 0 هر: 9 ٠ 03 .٠ . © نه

 مهضعب لاقو 0 ا ا سلا نعباءامتاءنلا: نمفيفذلاوديدشتلاب

 نمي أ او ب تي حا بن رش. ض رالا فٌثدمةلىتلا اهقور و د 8 رد ةرحشل اَناَسَعا دب

 هو 8
 ىل ارعالا باد شنأ بو.عدعجو امان ضرالا

 0 - - 38 م

 عالتلا وبورغلاب طهارأ 0 مهملحو عسب با اوهرك اذا

 ه6 عمو

 تلبقأةاهدإو عسب#لا لك ا نعد ص و ضرالاو منأةطاامسرغلاو

 فا فولت

 ه م5 <<

 اهماقت سنآلاو بيعرهظن ء « اهعاركس دن الزرع

 | يااوعت سدنالاو ةوقواهعز ذآى ا اهعا ازذابلبملا توصل رم

 نمتبايَغفاو 48 ىلايعللا ن ءاةط هيف ىأ ضرالا نمةسغاَنعق وو اهماتس مهنا ودبصت

 00 لولاه وىداولاوب اكن :لك ةمامعو اهنم طبتم ىأ ضرالا

 ةبايغأ "ثلا ف“ ءيشلا تاتو دبات فزيزعلا ليزغتلا فو ضرالا ن 00

 نكس 3 ةيوسقلان هةسسعلاو ٍبللاَةَبيعفقَأف هر ىفوبوابوأابا رو

 *وسنر دمام اكتينأو هو 1 ةراذاامتغا باص رلاَتاَتع او بايسعالا

 كلدك نابلس فانك ناكذا ودع غوهفاف تي همةناك نيكل وأ

 زيزعلاليزغتلا فو ةبسغلا م وهئارو نمالاكاذن 000 وهيلع هللا ل ص ىلا نعءاج
 سدلاعهواثتاذاو هقوهانممثو تاع بيلا ارهظالخرلو 0 3 سلتا

 5و ال وس

 هياغعمسدنأ م مدع ن ءائكورو طسومملع شاص ئنلاَ ءْناسحملاءاجو تاتبب وت وهن هان

 7 ل

 هيل



 ل يفرابخالاو باسْنالادامماعتاكر أ ١

 0 اةارو 00 0 ا 00

0 0 211 

 ( عاب (بيغ ش نا نيغلا لصف

 5 هرم

 مع باغامثونمؤيا ىأ بيغلاب ن ونمو ىامعت هلوقفقحماوأ نا بيغ و

 مهأشأا# رام لكودا !اوةنحلاو ثمل احن م مرسلا عا

 مه 5 و

 الص ناك تاو نويعلان ءَناءاماضيأ ترغلاو لاق هللا نون موي كار ,ءالانءالاقو تعوذ

 ثددحلاقررك:دقو هارأالعضومنمىأب غلا ءارو نماتوص تهمس لاقي و نولقاا ىف

 تاغو لامر ينو الص نا كت ةاوسنورعلا 7 نع باءاملكوشو برغلارك ذ

 8 0-2 22 4 وو 10 و 2 دم ذو

 ه-..عووش هيسخَو نلعب يغتوا ب .غمو باغ دوأب ويعود كيذ :وسعوة سعوا ايعواسغ ىخآلا نع

 نأاودارأ فاح بأن اهنعبافامتلازهنا تاافاشبر ةداسحاصال تيدا فو هنع

1 38 
 ند هاش بش هلوقو ةمالءهياستناكوموقلا بياعمنع ءرحص نأ لناس

 2ظ*01010

 ب دوغ عج وه ار وامك :ردمالىذل ١ 7 ذوملا كاذكو مَع ا ال نام ٌلكرعشس لاك ريق

 مما لما 4 هس هءدوس س وو 8

 دمرلا دخلا قَشَك اضم 2 4و رافمو ةشيعيبي ويلا

 كا ارءالانناهد شن هاوق و نأ 0 واّيسغمو امم لج ا
 س 8و5 00

 بيعمل ارظانلا ىف ةدعالو 27 ةيلأ لحق ورعملا لعج أالو

 0 هم

 طناخة لقرار ا ل 0 ءاش ثلاهيفعضوامنا

 رعشلاةرورمذقءاجو نالف نعسعل و ةشاخشاف الخشت اكل ريدكلاب بحمل يمصلاو

 ويس عو 2 6< 5

 بر 30 ل وادوات

 و
 ع 2و هما

 ةطقاال و ةلاضدعس النأ ابشتا بقال اودشمال دار لنحت دع 4 ءاقموأ

 ال هع د ه ه دى .

 امئاو تالصأ | ىلعا هيبتا ايقايلاتص و عملا اريح لان نأ 0 وباع .وبمعموق وو

 5و. عك و

 نأ ار رود هنالدمص ١ رعي الو قر دص مد هواعجب ناك نا دديص هب ةنالكير ميل أ عمءايل أهم اهمف تثبت

7 
 م جم

 بالموت اغا دااحر ىأسمعان رت ناو ميلسو ىحلادسناديعس أ ثيدح وردا ىونت

 وهم ا ف فدعا

 اهلهأ امد و ًاهلعي بايو براري هأ سه و دو مدا عنف ما كيرا
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 دان مار ىف تدسح 2 انغانغلات اب ةاهالا اذا

 ةهدس مود 9اس 34 مو 3 2-5 0 1 ه9 ه سو )0

 ليقو نس ددغلا نيب 00 تلا ىنيتفكنل |قنيتدعبش سا تاني

 يا 0

 نيش علا د دع ل #.قو نان 7 للاطرسو ةح رفامإتا ودهن ادقناؤ منان دثغلا

 دانيال ناسللا لأ فنادق نابل لقد الاموي نعل ناَضن الا

 و5دوو و

 ثلا ع( ةغئشلا دحاوعاغَتلا ى هو يونغ دحاوداهْلا لوح م علا | نما طعاع

 سقلاَؤ مالاقداو لاراب عجل وجو لك اوربا ادد سسفلا
 تيدا م ةو22 و 89892 همس 3

 تهيغ ئاهطار ةأتسبلأ دقو 5 ىددلا اه. وعديمونلاواتقالت

 تيمكلالاقو ةلشلا فراّسلجرلا َبويتادقو

 5 م6 كرم 5

 00 ىهوديبلا قءانجو أ || هع ةالذع

 سب رن ومو 5 ك لعهد هد هسهسؤوس»ع .

 هيشدوسالالاجرلان «ىويعلارعش ماد رافعا بهدي لأ افدعانىأ

 ما م2 ده و هو ىسوداك دك هو 2

 ةكوكلات قرأ نع : ةثددح ىفو لطم بوغليلو داو دا تلادندك تهنؤدوسأو لال ابهيغل 2

 ىم57 سو و م5 2005
 ١ يت هنأ فرط 3 هديا واقرا بيعلا راو

 عجلاو ةيمعىتنالاو اوس يلي وهو ىلا ملام هذ نارا ديبعوأ ةذأ وس

 انهغئشلان ءَنِهَعَو د داوسلا نول فاصودو د لاف بقل نود وجل اولا بهاي

 < 65 -_--_# هرم

 ابهع اديص راض انربكلا بينتو لدغ 97 رمق لو نعنع و

 تال رد 2 »وايه عادمصتاصأ 7 ر نءءاطعلثسش» دللاق و ددمتريغنم هلع ىأ |

 0 قيود

 فودلاريزكب بغا سكسصو دسم نمل عى شلا بصي تأكل رضلاءنهفلا ءازبللا

0 

 دكر ٌآ و هته وأ :لمعمضىذلاٌسويت الدق وديلبلا اوهلدق ةو مولا لن [نيشلاو

 ع 8:9 خخ ة يع ااض < هع 2

 ٍبوبَعلك هلح د ىسانتاماذا 3 ترو تر دأو ىرتوهب تلح

 س و28 75 هس

 ميلّطلا فكصي ليعج ب بعك لاق و
6 

 وه مرزنوم و2 ريع 5و ى بموزع هلاك مو

 لتدريب عدل >-ر اعدم 003 طامووءاع هوه بويع

ٍ- 

26 

 تنغلا (( بيع لاتقلا ىلا نابيقلاولاج رلان مىفيعشلا بعلو

 0 1 ل ا دمع دكلعلا
 م8 ه هع

 مات سحالواكف النعال د انايغلا عت تأ

 تكلاو
 وه 6



 3 و ارا ا

 1 4 (بدنغ) ءابلا فرح 3 نغلال.هف

 00- م و :

 هل محا 9 جه

 لع ااا المسلح دقو انمي زعىنابحللا ن ءءاملغ“ هلسقو الم اا |

 مو

 ابن فيلااذا ص ”ضرالا َت ولا اوبشع اتا انا تشعلا هيىامسللا صح وفتلاو لب

 هس وروث 1 ء

 هلوققٌشفخالا ةفتلمةبلوأغمهقي دحو ِبْنعلاِباَليلْغا 3 اوبك اذاموقلا ٌكْولْخاو

 سجقلاو صهالاقو ةظالغ تناك اذا: الع مشا انعقاد و لجو رع

 هظكسو سس ع سور هذ 205
 ارمني غسوأ العقلا دح ل اوم تامل ل الا فوتو

 نىك ننس هن طساف نيىلد اون باعوهو" هلسقونأ 1 بغت نايرادب نع انغلاو

 - وم“

 هرم سمع س 37

 نوبه لل ؟اوُتنبب عت مهاوقو نان دعب دعم يراززبة عبر نبدأ هليدجنب ىميد

 َتاذتوٍتاهدصوناكوق بشن ديلولا لان م تن '.ةاولاخأك :رلسقلا ىلا ثدناثلاب

 مس © ال سيد 1 م

 لت او بلغت ىعكيغن 2 دوسي مس مارلا تددماماذا

 - سم صصص

 .قدزرفلالافو
 يد ما 1 1

 ناكم لك كيءلعودعلادر قى # لد اوما بلغت سراوجالوأ

 55 )و همس

- 

 رعاشل الامال ىمست بلغت تناكو
5 2 2 

 دل مهدعَاثبدَح 5 ادا اغلا اون وأو

 نالرسكلازدولاف اع وي ريكا قلاو لاشاتْسا ماللا تف ىلا لاةبدسنلاو ْ

 اضد تبل اقسم ًاووايلقلاوس و رغم لاةبسنلا] راقونب هدو كمويغن رح هس

 نمد 0 مس اماطق ل ثم باَلَع كاما أبلغ وبالَعو باو «ادخايألا اونب كروأو#

 سدوم سود

 اهاجيريصم نود عضوم تاو بسر ىرجشدب رك نم مسنمورسكلا لعب

 ةرعرشك لاق لج وزعهللا

 5 روهسهوس سس و5 8س

 ديرتسب (ليقاماذا لود 03 بلاهئمارمصأما رصالا رو

 م

 سا ومس موس

 9 0 اكان ءامأ و هوخلامؤلو ركسصبإ يأ

 قاما اسراري ءالانبا (بنغإ) يأ ثيمة يفي ىنا ىف و

 ََن نوكتولا ّىش ودمع ص لاقي و حاللا ناذغل 61 طاسوأ فنوكح, اهناولا

 وقل ال ميلشدسا وظلوا (بدنغ) يرانم افلا ل

 د ورلاف بدانَع عدهلاو '

 (ىلات' 35 رعلاثاسأ ب 1



 ءاياافرح *« نيغلا لصق 0

 ١ قل سا اد هت

 لافو ةيارنك باغ هلم "001 1ك لسرو 0 الوز. الغموق نم بالغو ةبلغموق

 9 رووس 0 ءء ع“ انكي وو بم سدح

 اراه نولغملا بلغملاو انالغىأ ةسلغو ليلقر ءةيلغ هيدا لاتو ةيلغلاديد_ثىنامعللا

 نيسف اة عاني ار هيلع لغات 1 :رقىلع بلاي لموك ل اءارعشلا نمُياَعلا و

 20 و 5و وسو)و 52 س و 58 ”؟

 هل مك ىذلااضيأ لغملاو تاغبامارثكى أن لف مرعاشوارتك بلغيئذلابلغملا نويلغملا
 كا 00ا "ب

 مكحهبحاص ىلع بلو دادّصالا ٠ نموغو بلع بلاعوهف لج رلا ب ساعو لّوالادارملاوةملغلا

 سقااؤ مالا ةيلغا انهملعهل

 ه69 989 - 89 »ه س 0+8 9 دع تي

 و هيوم وفيعض 5 رخافك ٌكيلعر ءارخيد مكن و

 كائاتع تيبدشنأو ةيلاغملا بالغلا و اهالغوةبلاغمبلاعدقو

 و 5 < « وقد

 بالغلا ٌبااغمْن لعل د اهب رتلاغتنأ هتيم مه

 06 ماس هل ص 9و 0 ةم حوامل 2-- عم ه<

 تيغسملا مونرعطت 3 ا اهانأ كرتَدشعَتب دمه تاق ةيلقلاةلغملاو

 رعاشبرعلاتلاق اذاءال ندمت اًسلْعَتهملعان ًاهسسلَع وار هةهملعل قس انك دلي ه لعلي و
 ى--و9

 ةدعج 0 ىلع م ليلا لل تبلغه دو نبل ع اوه نالف باو اذاوبولغموهذ بلغم

 ا ضو ايلا ل الاب غيب رع :راعب و ياعم ىدعكلاناكو هلا منال

 ليم عمليق و اهيفرمصق .ق عماهطاغ ل يق و اهم وقعا ظاغ بعل اوي نسا دنع للا

 5 وَيلْع أنك امىنالا اىك-و َهبق ولا طلع ُبآْعأ اوه 0 هريغع غوأءادنمكلذن روكد
- 

 ُنْمَأ ٠5 ملقم <

 بلغ أقع لاقيفه سفن وعلا كاذب فص دقو لا هلع ناك اعلام :الاىلا ُبَهْذياَلَعسلَع
 2 يرو هما وسوي و <دهحع مى و

 7 "0 ةا د نزربىذناثيد > ىو صقوأأوديح أ قدعلاش اك

 ءابلعىثنالاو اهلو مو ةمق راد طلغتةداسلا ادنأن وفضي مه وَةيقَرلا ظيلغل اوهو اع أ عج ىه
 ل. ل35 175973 يو ومس

 مواوقك ناويملاريخ كاذلمتبدقو #3 7000 2 بعك ديصقفو

 'حارلالافو ابلغنا دحيوزيزعلا ليزنتلا فو ةفتلمةفناكتمممظع ىأءامعةقيدح

 اه رادح قءالعَدَس 8 *ف اه ةراكوأ أ ب :اطاهيف تمطعأ .|

 م هداك 0 سس ذ5 24 دو

 رشم ههظعايل هيو ةبقرلا اهيا لْءو باعأدسأو : ةرصقلا ظل انلْغألاىرعزالا

 رعاشلا لاق و لبا ىلع كلك ءامئَعدرع و

 095895 7 6مم قوم هم همم و6

 اذبا .اواغم اغتال 5 بعَتْت اواغاام كم5 و

 عمل
 ع 5



 0 0 طا لاقل 0 ل وكلاب حملا“ ىو“ يق |

 ,ى#___(باغ) _ءانافرت م نيلالسن
9 7 6 9 

 ْث درا الأف نم ىل_ءفب وضغلالأف نم و5 ساسع وت راح لاف نمل وق ىل هوب وضغلأف ند

 اِل اونو: الدق رعش ىرظ وهرداون فاح 3 اهاكد لب الا نمةنالل مس 0 :وهد مس نبأ سابعل ١ و

 ىبا ارعالاننادشنأو ماللاوف لالا اهلخدب

 سدس دو 2 هس هد هم

 | رخأو رقت لوطل ه 7 رخأف 5 عرمص ىضغ دعي نم ف لسمو

 نم فرص 101 ةمشاح بلا رئابق ثدع وو فقوذة فشلا نوكا دارا و

 تما ترثك فت مامن اك ةروصقما.ّم<ت نمةانثملاءاملاءاسضغ ام أ وةعاج نمو ىرهولا

 ناكج نامل اواضيأت بلاد مشتساوايضعلاورعىبأنعو ثوةعيله يشنلااذهسنو

 ىلذهلا ردا نبةعر رلاق ةكم
 هدئاوعباَسغافارطأبٌتارو + مدئاعوهامَتلقلااذهتاعالأ

 ضم تر هد ءءء 10 ص _ -و 95و ه

 ةبلغو حدف ى موال ءوابلعم يلغي هبلع (باغ) عارك نعىف الاب رطغلا ب رطغ ))

 2 مو

 تما لاه ةَشْشمْءاشْعَمو
 هلو «- هم # 5< هدد“ # خس 22

 تن ارقأ عاطق ةبهلس باكر 0 ها هبق نحول

©6593 7 8.2 227 

 ةابلاديدشتو مضلابعلاوب ه هرهكفاسللان ءةربخالا ةَبلَعوِيلُع ءو لغو عاركن عيلْغو ىو

 راركا لاق ُهَلَعلا ْ
 و - 2-8 ه م م3573 و 7-5 5س 8

 ليوطم :ًارعفر رو و #* ةباغتدخ مدن تذخأ
 مص 7 ةمع »15

 يللا مان ىأىبل ةلاو ىاغلاو ةبلغلاماًركذ د ااولاكو ىمكالان 0 رسبطو ألخ

 5-3 :نممهوزب علا ليزنتلا فو للعلا نملاولوشي لوُةِلعلاولَعلاَن ماولاقو اير ن2 نم مانأو

 درا لقح اذهوءارغلا لاك ىلطلا لثمن ععلا عومتملارداصم نموه ونوع مهل

 ىهللا ة يعني سابعلا نيل ْصْفلالاقاك ةفاضالادنعءاهلاتةذخ

 اودةوىذلا ألا دعو ه اودرافنبلا | 2 طيلكلاْن

 َتْلَغالاما رحو لالح مح اامدوعسم نبا ثيدحىفو ةذاضالادنعساهلا فذ.ممالاةعدارأ ٠

 امارس عيججاراصكلذو ورمل اوءاملاك امهم دعت لالخ: مارخ-[زتمااذا ىأ لالا ماركا
 تالف ىلع خلاب «ٌقاكن اهلومشو ة+.رلاةعسمللاةراشاوه ضع لترات نو

 باقشلاو باوثلامداواىلاتاتسعب رنات هيتضومنناةجررفالاو هامستر اره ّْ

 نملاءلحرو ةغلابللز املا ليس لعوهامناو ىرخالا امهادحا لعب فصول هيافصو
 لا



 تضع ءوهنيعت ضغوهلوق

 َّق 1 ىنسعو عبمسك ىأ

 ورويوعم هاهريغ : وس وماقل|

 - (يضغ)  هبلافرخ « نيلالسف 214
 5” ا ساس

 دا ملاذ م تح م-كللا ىلع ]أ تارا اذا

 ل ها - ه9

 ب بوضعها و مطعل 6 نممعلا الصفي يدا وأم جسق طم طلت ةاوامماب اعدتشيامنأ آد انربامتا و

 رف 9

 ةرتنعلاه ى دع كلذكو سومع

 مه .٠ 5 هم

 مرا قيقا لمة لا رسب بوضع كرفذ معاش

 3 28 ف . 2 7 2

 ملا روني ديلااهاقتا ىضغ هل تفطع الك بينج رق اضألاق و

30 

 ٌتضغعدقو ىردملاب سلو حرك رخاءادوهليقوىردُخاَباَصْْلاو ةئييلاةْيحا نوما

 س<- 55ه

 ايينفامقو رثك 1لوعشملالعف ةغيصبَّبضٌعولاق ينايعللا ع نءامهالكّبْضْعوأِعمدْلح

0 2 
 داوود اوم فاعلا ىحوةدحاو بطعم يشأو هضدأللا كرب

  5هع -« 2 .٠ .٠

 ٌةدحا اوةمضَع» عل ر ودجتاَدلس ردا سل اذا نابحلا ردا هيلا أ

 نءالاقو دال ام و -وءابلانةبضْعميمصا او نونا نسف رك هدسعوأ ١ىور رمش لاق

 ىءامدعو 3 ماعد

 قالاتيهبسب ادن اذانالفرصبب ضع و ىردلاهيكردق 7 هوت افار ءالا

 م ع هس و 5 2

 ط هز ويسرصع عومي تضع 9 د لع ول. ندا ف ْن اى كح ا | و ٍباْصْعل |

 نينيعلافىَدَتلاو هوباضُلا اوما عاب هاو ءاعم فردكل ايلاُعلاءارغا ان
 20 37 وو هو

 لتقو ٠ اعترأامةبْصح فةبضعوأ * لاقل لب .11فةيكرملاةيلصلاةرصصلا ةيضغلاو
 و هس

 ىلاهشعب كول ؟رعبلا دب نمةعطقةشلاو الاقل هعمترور 20 ١ وبدلا

 دو 1 م«ع) 7*5 7# هر : 1

 6 لاتقال سل لب د ةقردااءابدش لعحو 2
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 ديلا رلالاقو جيني لوول نم َنسملادلج

 0 5 والا يضع انتل 6-29 امصلا ىف ل
 دى هر

 ا هيام داو :ةاديدشلار جالا معلا وتلا لا دالا انباع اَصْع لجو

 للعثهدشنأامددو و و الغ ةرحلاوه لبق و5 رم

 7: هدو وو

 قّتلادرولااذاوادلاع منال د قّيساامىلاببال ٌبْضَعرَحأ

 * يش لكن م رجالا بضعلالدقو اهل ىلع ئرقمنالُفنت تابعي ممسال لا
 8 1 9س

 ةب وحن ةدعاس تيبدشنأو :أعاسساوضقلاولوضعو

 و مع وسع هدص م تب 1” يس و © ممم يت و 0 ه8 مم

 بعشتٌك يلو نودداو ءتدعو #« .شخ نم سحون وضخ ترجل

 و هس 5 - و سو و

 2 27 تس كليو قار ذ 5 ران كداوفالو نا 0 لاقو



 ا ا ا للا ا تان ب ول ار وبا حر ١“ خت <
 ا . كدفل 7 ل ل

 ٠ (يضغ) ءابلافرس « نيغلال صف 1

 د باَضعانأ راقى 37 اوعاردلاو مايالا ب دنت اف
 و7 يأ

 - م 5

 ديلا قرائنا 3 هناكم لَح هلل ادمعناك ناو

 وسهل هد د

 مدل |نيهقنادع وهاعا ودمعمبلاةفدرعل انمقتشمديعمو رطضافؤهلل اَدِمْعَم قع دنسعمهلوق وق

 لخادب «ىذنيقولخملا نمسا ةفرع لاك دوويلا ىنعيم يلع بوضفاريغىلاهنالوق و هوخأ

 سس مو

 قالو نيدلا ناجح ىفناك امدوه او ق,طاريغىفناك ام مومذملافمومذمودو#ثهنمو مجولق

 كنا تافِصلااتلواذا ليع افملاوريغلافو همقاعبفدادعن رم ىلع ةرأكشل اوهفهقلاٌسَّضَعامأو

 ىي و هم. 23

 ىهوهبلعب دوضغموهلاةراهأ اوحا ىلع ىل_.عافملا كراتوامونواهعمج ةوتاقسلاول ١ ١

 9 هس

 نم لعهططسهللا نموهو سان خلان موهللان هيك :.دحملاىف بضغلار ركتدقو ابله وشل

 « وما 67 الا
 فية ِمضُع وَهِمْضَع و 'اهريغل ب ضغو بوضع 0 و هلهتبقاعموهنعهّضار ءا وداصع

 : 1 ا ا ا

 بوضع ىصَءىننالا و بْصْعلاديدش لق وو اعد م ل ا ءايلاديددواهمتو نينا

 ا 2 و ةتصدسد اساس 9 م98 سادس

 ىلاءضعو بلعت نع قاَضَعوباَسْء عجبا »* بشد ن نمسح وبوصءترعم ع رعاشلالاك

 مص © حصا

 لاق ىو ءركس لثم

 اقوا ضل عاشع 23 مهضعبموقلاو ذأ )تنك نأف

8 

 لاقي كلذكول اه همت ن أك يلع بضاقي دوهأمو لالا تدر اذ ناس ءٌنالفيناسللا لاق و
- : 

 ا لا 9 لعف”ن أدير تا نا ا ا رااذا اههبشأأم و فورملا هذهىف

 سداوس 279- ا د سو م

 هغارهمضاعو ىبدعأو هنَضْع أل جرلاتدضاعو هََضْعَأد قو اههامثأو هن 4 ل ةنامكع

 َنبالاق هموةةلايض غم قو هيرلابض اغمق اضاع َبهَدذانولا اذوزيزلاليزغتلا فو

 ا

 ء(رعأو هزاع ال هيرهتصاغمالا هلل ولا نالت لالاو هدمس

 يا عدلا 9س ,, 9

 اغا امناكم لا ىلعاهض عن ا :كمجللا ىلع لد اندءةهلوقو سوس 20

 باعت هدشنأ هل أوقو كاد

 هجي# ٠

 اضأ 1 ةراعتسال | سبك تقم اكفاهح ير 2 نصرا لط وشل

 هراغشنال 1 وص ىأ ارز رو ا اوم لات 11 اهباهتلا ةدش عاما 5

 لاقفردةلاعارلا

 قهدّشنأ اذك اولعانهلوق
 حامعل ا ىقدهدشنأو مكمل

 «وععمو ااولعتس دل و

 طيص لان م بحو هلوق

 ءامللا حقب بحل مكتلا ىف

 هسصمدا مداه لع عضوو



 ةبارسغلاو بارغلاو هلوق
 توقاب طضاذك ناعضوم
 هفقت ىلاثلا وهمدلوالا

 ها ةدعاستس دشنأو

 ويدعم

 -_ (بشغ)  ةابلافرح « نيفلالسخ 1
 ةيحانو هيلا قرسشملاًةيحان نال قرا ةمحان نم طش هنأ دب ريو لتسلا وهلوقو قار ءلاتلق

 ماّصخن ا ناك ىتلا ضرالا كاتب صتتخ 'ىشدإ_هلوريثالا نبا لاك تقلا كلذ لاق ة م برغملا

 يركب ا ماسلا لخأ ميبداوأ لبق قدلسا ىلع رهاظ برغل له لازيالثيدحلا ىف وب اهف

 وللا انهيرذلا ىئادملاننالاقو داهملالهأ دير كوشلاو ةدِللا برغلابدارأ ل بقو زاجلا

 تار مصمكْس رشآل حاجا ثيدح فو اهب نوةّنس مهواهباصصأ م مال ب رعل اههيدارأو
0 

 املاتدرواذالب الان كلذو مدت مر يلا 17 اذ_هريثالا نبا لاق لإ الا
 ور 6١ و عرض حج

 هلوقهذمو عضوم ماب رغو اهنع جر حثدرطوْتبر شاهر غني كاسل لحد

 1 ا «هددة رس وره

 باكى 0 ل رغوة ديس يف ب بز دبر أ ريإىف +
 #2 ص

 ا لسا ارُعلاو معلا و هوُديرغلاوةير "اهلل !اقيءامزنيعمدعو

 ” موو و 29ه ه؟* ىو تشو وسدو7

 هدواسأف هبطخب ارغلا ف عنف د 0

 ا 3 ريل

 دموح نةدعاسلاف ناعموحتي اركلاونارغلاو

 59 روصو 39م 2-0-0 - ضثتو< » و مم

 0 يل لواكاخ * ايوان ةبارغلا انس ترك ذك
 26 انا

 0 رنة 3 نماس يرقد رنا لي كونغا د وهن ارغرت ةقياهنلاف نرغ ةجرثىفو

 مأشلاقيرط ىلءةسنيدلابلب ةءابلابارعامأقهريسسمىف لسو هيلع تن ا ىلصهتأ !لوسرا دسم

 ى هد سو

 1 كلا (باغإ) ةفشح أن ع ءرقلا نم يرضى ار غلاو سف نبءارم ملا سرفبارغلاو

 ديردنبالاك مع ْءَدلاَف ةغِْسْشَعلا (بنغ) هيستقلا نانالادبنم شلات
 2-5 هه 20

 (برشغ) هملابوسمنوكي ناز ويف سا اوهمدق و انأآتسحأ او

 8 ين ىص

 0 | 1 مدع ةدقو كلذ ةغانيعلا وامى رببراشعل حر ودسالاب درمُسغلا

 م اس < ّ 2 7 هم

 هيصعوهرهق ى ثلا ىلع هبصعو بصاغوهفهبَسنُ 0 58 اَبَسْءافظْئتلادخَأ ١

 8 3589 ص 8 < همه

 دلخلا تصضعلوة:بر ءلاتعممىرهزالا هن دوس بصع 'ىشل اوّل ثمباصتْعالاوهنم

 حامذإالولؤتو أى لامتإالو غامد فن الباسم ووأ 0

7” 1 

 اهسفناهيصعهناثد د1اىفو انواد عوار الامّدْخأ اوهو ت بغل ار شي دلافر“

 هيلعّضْعدق و اض ًمرلاضيقتسَصَقلا ) بنغإل عامجلل» يياماع ا ايعئاوم ادار
 سا ل ظةصدس ع اووس ع #- 9 م

 نافامحناك اذاكلذ و هلأ ن موريغ ىلعّسْضَع يي و بضغتفأن اهتدَصَع او ةمصخم واضع

 و )مةسمو

 هتلادسع ها ب 7-1 اند ردلاق هيَبضَعتلقاتم ناك

 ناف



 | م4 (برغ) 2 ءايلاؤرح ه« نغلال صف

 )عوج و 0-1 - و

 دشن و ناي رغد عج ودوسألاهدوقتعريرلا بار 2و 0 انالار نم عيضتلا هييناعي

 0-0 و 50 5و ودل -هسو

 وأ نطقوأ فوص نمل *لكماتسلاو واجي اهنول لذ 2 فمو عاش كأن بر رشد تسد
 20 زك 5و 2 دةوءر 0 5و

 بسسا ار مال ندرسلا لمص دينا ارغتلقاذاو دعجملا ىصقملاو اهرعشيداراوام_هريغ

 را اا ضرما ايتو نإ كام مدقال ناولالادبك و نال

 نراغملاو هاربا واقر هسشدو يدل ادارأ ل يقو بشيال ىذلادارأ سب أرغب _عجو

 8 ع وءوهع د ىءماق ها
 هدو هدوجأو بنعلا ترأوهودا بلاديد 5 فئاطلابّتعلا: نجيرحيسل ماو نار 4

 و

 رباهكاورافُشألاءاضيةاقررةبر ةمنمعو اهضاضبن عمراني فلابد اذاوس

 هل سس
 ىبضل هي ريما ضي الا برغلاو بارغالا دو هفُةقَدكاٌتْصباذاف

 و < _ 5 لس

 ملك لاسيما م 0 ىحو 7# نر ةمراقلا ىرأوأ ىناكماذهف

 ا

 هملكت وأ تفزلا هبشوهو ض- ًراقلاروصينأالا ى م هل سالو هاضزنال ناكم ىف عقود ابو

 3 مهو

 نم برغلاو فرص ضابب ةيزغلا فار 0 ةداعددوب و مديالو نوكدالام اذهولابجلا

 9 ا و ملص هدودو 5 تدور

 املا ضم .الا برغملا حاصلا فو هنمئىش :لكو هيلو مانكدحوستيعرام أبن :ىذلالب الا

 رعاشلال اق هودي

 و هه7 هر و 2

 بن تولع ١ وهبه ل د امهنمناطلخ © *وأن مناحي رش رمش

 سس ود ةم اوم م ل و 5< موامووا

 مسيإلام ىلع سيرغلا برغدقو ديلي زوابت ىحههجبوف رع عت كلل ليكلا نمبرلاو

 هي 2-6

 8 ارعالا ليقو اد دق ررلا ن متبل ااذا كاذكوراغثالا تصل اوهينيعا 22

 ضاسلا مث وهو ُسيأ هضم لكلا بر ا لقو ةرماجلا لبا غافرأ الا ٌصاس
 و سوو
 لجرلابو 4 ضر و هلدلو لرلا برعأو كلذادرلا بارغلاو 4 ضايسل مصلا برا

 نَا ةفيتحوأ لاقو ذيل يشار غيض فرغلاو ىيمدالا نعدعودَمما اذا وموعد هو 2 هم مةدسا ل ةءو

 م امم ءاوهلاىلارَرباذاف ع رلاهيصت لامك اسد هراشلازبالومدخو بط رام

 هبارش_ضءبلاككلذاو هلَمَءْبَعَت

 3 رلاب ومقابن مف اددج مكب ا < رغنكيلنا

 رثك ًانادارأ اكرر طا لاق هلالي فسر اجلال

 نِماَعشانباصسلا ناك اذانعلانانر امم درعلا لوقت كانهيعلاو ةليقلا بر برع عساك تاع



 ه5

 لن د>- ىو و حمو الودعبلان م

 هدم )7 ه5 سل ةهم ود ًَ الذي

 تءمكلا لاق ا6ب ار هجن رغلاباهداوس ردا تمس نابرغلا نسور ىلعَر مسافن وو

 هلوقو رتياودلاموركلانايرغك «
 ل 85# م 9عاق ل٠ 2 ا

 ا راطف ىع بس ّسأ اهريطف 27 فادْغُا ارغىلعنامز

 نأدارأهنكللازرعشلارغوحنأد 0 0 وذ 0 هيابشنامز» هرعشداوسةدش مر ىءاسا ا د : #24 اه 20
 رى وهمس وى

 ٌتئامّتومو رعاشرعشاولا اك ةفاانمملا لم راهبات و 1 .رعشلا قيقرهدلاهلازداوَسلا

 آنا رص ناش لاقي سأ ًرلا لاكن ار لا ايراغلا تازغلا للا نموراف < 0
 © ةرامدد

 3 قرا يمس جاستا اهدَح سأفلابارُ و هلاك سس

 ٌرراشُساضعلا طاسولودَع 5 9 ارْعَدحَتاذا يلع ما

 ريطلا نم بارغلايمسبشنلا ىلع غل سرف مسا برغل نيو بارغلاةديدحسأذو

 م يف سو - َ و

 «يلعامأو الوعر عين ادق الديدشرلا الارصْنميْرَصبارْلاَلبِد

 قومك لا بارغلالِج هيلع :رصلاذكو مآل هيلع قاض بارغلالْجر

 - م ٠و 5و ده © ء

 ارو هيفدارأ نم ىلعس 5 انلا فك كل «بارغلا لجرزص
07 

 8 نب دم مه ك.ّض م 0< 51 -)و م 7هو و 8 6 57

 لجرر صل ئمارسورب دقت دصملا لع بصتنمبارغلالجرو ككيلميبار غلا ل جر رصئوربو
 ام تت <

 رعاشلا لوقهنمو بت اغلا لجميل عرض لقمان الا ىلع قاض ذو ب ما

 رمل اَينامضا بكد دا ترص ىلعب ارغلا لج داذا

 --09 وو هع

 ةيدنن بف اغحو ةراتع ةيلهاملافهرْعألاو هبال دوش عل يرطأ»
2< 

 و-<و 7و و 2 5 و دس 1 2 0

 07 بستم ماس ةكلسلا ني كيلو اضيأأ ىلساا ايش ريعولأو نللا

 ضعن ودم : اصل الودق هلأ اويبارعالان الاف مالبسال قالودت را ذهاماشحمألا

 29و وياطم 22و هو 5 »مو و

 00ش ىلا ابايحلاب رع ىأ نب راسمتو ماج قادبعنيمالسالا مور وكلا

 عا ا”)سهد تو دب سوم

 لاق زجاحو ئرمتتلاو اًرماسأتو كِزاملاق وأن برطمو بلاوي رسولا

 الوناكمالو حالو مأالو ب بأىلا اذها ل ىلا رمال ابا نعتا ةاديسما

 لاراب كج سنعمل اذ كلو ار 2امبارغراطو اذه نمرثك أب هفْرع

0 

 مااا مثيلوقت د دا كايوعتسا رغوفا اردو

 اي م. هس5و

 بصقم 5 نب هرغكما دليلا « .اهنولل ةعراضس ةردئىأر

 يع

 امدح رى



 "5 8 ا 0-1 0 170 7 0 7 عر

 11 (برغ) ءايلافرح *« نيغلالصف

 حيورفلاىلا ةشاع نباح, تس براغلاو ةورذلا فلن لانافرمبزلاثيدح فو ةسرعاهمأو

 هيفلصالا وهنأ ىحاهملطتيواهءداخي لازام هنأدارهالْآةورالاو مانسلاءدقدتر اغلا ٍ

 هول نيو هير ا مسسو هيلع ديرب لب ايو للبس سويت ادارأ اذا لجرلانأ

 هه تت سا سهضص ع ددس < ةمور

 نيذخلاىلاعأ نايلي .ناذللانالقسالانيكرول افرطنابار لاو مامؤلا هيف عشوو سناتسي و 1

- 1 

 لدقو ةشار 4 نمل غسأ نايف رنامظعامدتل» :لمقو 0 و هرفلاعأ وك ر 2 2 ٌرامهلدقو و

 -و ب

 ارادوا اوي اا لا بصل نادت ناصخاش نامظعام#ه

 ئحارلا لاق نادر رم عمباو ىرشلاو بلا نارولاسأروَتْلاثيح بنل َقوفناذلا نجلا

 - - ص

 بارغى لعن 1 1 بالا بلاك

 : ةمرلاود لافو

 ه7 دعوا

 رطانااهك اروأ نار رغن عب وقل 31 مدعي لئاسجلا قرزلاننبرقو

 ىأبضا النازل ارتك ف فو رعم عملا نال هبل ةفرطَلما نعامناب ٌرْغْسب وع دارأ
 نكي 9. 1 وو ه2

 ىارعالانبادشنأ 3 ؟لبالا كار وأنا رغلال قو ىمتاخىف ىعبصا لخديال

 هو 20 وو

 مساوملاَر طش نارزغلا هيريطت #4 ردضمونيصعلا الوق عقرأس

 نا ءاوغلاو لإ الانا ر-غنابز ٌؤغلاو: مصار 5 رامى بلا كار وانهنا هرغلا لاق
2 

 مس ءاوملا ىلا لب لود زعسشلا اذهنأ ىعملاو ةاطقلا فلَحْنان وكي تاذللا كرولا فر 5

 خ "الا لقاك اذهواهرخَتو دش رغل ديرب ساو
 95 ّئمو 5 هَ ْ 5 هذ٠# 2# هوه ه

 قاعم ندزاعأ ىلعىانت #* ردي ف وس سلا َقاتعاو

 قاهباك ل عج اهتئاعنال 5 الاو اعلا رع ر د1 ودزاعالاديرب سلف

 ولسا اطلاا ارغلاو رهظلا ىلد ىرالا كرولا رعلابا لاو عع اهمشتحاةسعق

 مل عدس يي ل 2
 نيارغو #3 برغلاةنجأ ل ثم افخّنأو * لاف ب رغونانرغ ذي 01 رأيا

 90 َن بارع ن مىهزأو ب بارغنمرذحأو نا رن ص هال لوقتاب رعلاو عجبا عج

 ريطتال ضر عَ اولاك بسلتاراضرأ را ظلت داو بارع

 بار نم ثانولودن وو - الدو عينا لذو باث ولوقبد ميار رع

 كر هسأرباشاذا نالفبأر ٌحراطنولوشتاو تارغرا كا

 هيفام بارع مساري هنا ثدداسا فو بالا يامن, داأ ٠ دياب ارعرمسلاتي راسك +
٠ 

 (ىنان' برعلاناسل 5 14)



 ىأ ىرص دولا هلاف هلوق

 لكشب كلب رتب هطبضو
 هقايسىضتقموهو ملقا
 ىدذلا ب د رغلاريسغوإ_علف

 ن ركستسلا هطبض
 ىيعم هأ ا را

00000 00 

 (برغ) ءابلافرح « نيغلال ف 1

 0 ا مت ادد <
 ادا هيابكت اورهللا همق لممل ضس اىقدربارهزالاو 31 اراضنو اان رغهباو مارت 2 هلوقوهف هدهأ|

 0 9و مس ها 1 0 9 - م ا ع : 8 2

 هضفلاب رغلاو رجناح ادقا أضع مصعب هلوانم هوهبارمّلانمميمارت و حدقل اقدم ص

 ٠ و هةه 7 5 و و 9 ا 7 20707 2,

 بيدا 7 ثلا 3 0 بهذأ اراضنلاو

 9-90 9 دك و 8

 8 س 0

 ىرهزالا لا ةيزاجنار قتلا نار ا 0 ا انكم

 ةمصص ةرصنءارلانوك 07 هدل_سنأ هت رفسنارطقلانالُب رع اوهلوبالاو

 م7 ة

 ترغلاو ةيرغ هت دسحاولي الاهرأ مم ىذلا ل سكلا اهتم منى جلا ىهوتيزاخءارضَخشك اش

 ىشعالالاق بارغأ عمجلاوحدقلا

 5 همام ع س 9- 0 0 ةس و)ذءع

 0 * وذلاةّسسىف بارْآلاهبرا
 1 مه ت و همر

 دشن و ىرهوملاهلاق 2 رعت دحاور<شلا ن مبرضدرغلاو ايدك ابىورو

 و ص ل مح اس

 طع_ةضةاشل ابيصيءادّسرَعلاو ةيسرافلابرا دديتساوهولاك #* برَعلاالراَصلا وعلو ء *

 و 597 و و 04
 ةاشلا اتبرّعدقو ةقان | ىفففعسلاك ةأسم |١ىفير او نيعلارع ل و واع

 000 0 1 ولو موو اا وما لا نيباموقونملا نمل شاكنلا ِبراَعلاو رسكلاد

 ةو#ةهةمع 00 1 9 عم #سص ,. و

 بالربستملح ىأ كبداغ ىلع كحال لاق ةيلهالا ىف هنأ حا يهدأ قلطاذابرعلا تناكو
 5 0 و 28

 |ميراغى لون اهماطخا_ملعوتكراذا ةقاتلانأكلذو ىمدالا لاك تنشر بسك هذاف
 ب ١

 تّدشام ىلبتاكدل لم أءانعملاق ترتيب ماطدما رانا بالم الخاع اعسدلش 0
 دي ىف -

 1 م 0 و2 ه7 - 9ع

 لوقتو“ اش ثمح هذي كرو همانس ىلع هلبح جرطربعبلا لمح اذ اومانسا امدعم ىلع براغلاو

 ىكرهشد ا هد> قو ذنوب دعا لع !تناكف تنم عتالرعب ١ اذهكّنَك تن |

 ديرتامع كعنع د كل سلف كلم لح ىأ كب راغ ىلع ك نسر . مالا نيدي هزيل تلاع هن عدلا

 دوم معو و 3-6

 تاناكىفثيدحلا فدروو كرا فدارأ نبأ ح رمس يا عورات

 -5 هوك

 حكحلا دقو 1 الوةدود_ةمريغ قا "هل سه تنأ اى ل , راغىلءكليحف الطلا

 لد :الاب راويه بث هجوسدلاعأ لقو هملاع 11 ءاملا براوعو الل الفا

 - و 2 و ,َّ

 مامس ا!مدقم ىلع براغلاو رهظلا ىلعأ أوحوملا ىلع أ براغلا ثيل ءالعأ“ ى”لكبداعلبتو

 ي# مم سو

 ميااهوأ ىلاَاَلافاذه نوكيا واتم انسيراميامناك اذان راموذوعيو

 اهماو
 وف



 هن 5 ءابلا فرج < نيغلالصق ٠

 95 ماع وى ةسو ريب مر اك هه لح 99 ساس 20

 وهو نعلاقردملال ارك برغلاو اهءومد عطقنت الفل مست تناك ادابرغهنمعبو اهقأممرو
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 اهفارطأ ل مقو اهقير عقانمنانسالا بور بور هعجوولأب ,وهقيرتراكمفلاُبْوعووالَلا

 ةرتشع لاق اهوامواهثدحو
 د5 مرد هر 2

 ملل راب 2 نبرة عشا

 ومو 90 2 هس و

 ثددح ىو اهرشأواهدح اانا بورغو برغدج اولا هيلع ىرمص ىذلاءاملانائسألا بورغو

 نملمسي ىذلاءاملابَر لَ نانسآلاة دوما "موهوب برت عجب ِه بعدَ ةغبانلا

 رطقي يذلا املا ُبرَعلا لمقو ضو ىلا رثيلاسأر يد مولدلا نمَّبَدْناام لكوهلمقو. ولدلا

 انا وأ ضوجلاو رع 35 0 ر رغتتو ضوملاو رثبل ا نيبءالدلا نم

 ةمرلاوذ لا نيطلاوءاملانم
 # دم ماماصو

 ف درغلا شتا واهلئا نمو * هايم قمل كردأو

 ع مرا ضو اورثبلا ني يال لاق و اعبر سه رريغتي منال نيطلاوءاملا ب  دوهلسقوأ

 مزال يرش, لافءاقسلا كلذكو اد“ المءأنالاو صولا ا َبرْغأو لحوسفامهتبءاملا قفذتال

 وا ساد  روهد 21 ةوه< سال ل واسود ع

 برغم + قافكتن كبس دع اولمعةادغ مهنعطن "اكو

 الامان 1 ا نسل 0 َبرَغْلايك أ اذا قاسلاترغأو

 قدابعلاديز نب ىدع لاق لالا ىذس 2 * اع لاذجأ رسو كلامى

 و 77 1 .و

 روس ب ةيطلاب نا ارد*_الاكوطس تصلب تن

 لاف ارا 1 0 7 وهر و هر

 000 و اق و بهَذلاَبَ راو و

 « مو يصرع ١ هد ته نإ 01 8 ةاهزع 5 عه

 اراضنوأان رغفا ومارت 23 ةاقسلان يدر دزآنكنا اذا

 م يرد

 ىذعالال اف ةضفماج برغل لاقي ازربقنوكيدقو ارهوج ناك ناو لاا ىلءايرت ءابص)

 ا ًارغلامحاعآلا ف قاس عدعد 7 6 اك رلا ةرسساعد رق

 نءولاق ت0 رلا تن نو ءاك رلاوىرهوملام ءزاكىثعاللس لودسلا تنبلا #12 ىربئ الاف
 55 سمو ه ما سا 9

 هرم "الف ليسلا نمايقَتلايءام صو" الم عدعد ىبعمو مد هآاو ءارلارمس كين مسانلا

 ىنعمبرغلاهسيفعقوىذلا ىشعالا تدءامأ ًاولاق ار برعلا حلق اعلا قاس "دا



 لب مج اان بال دو 1 -

 هيرامع و درهرالا مالكح

 ةريمكل اولداا نأ ب اوصا و

 ميد هأ

11 

 ىأبهذموهولاث ةالعمااداعأتالما فاك لدجرا َتَرْعَتسا اذان سلا ثيدحفو
 دن سارعو عمو و

 يطبنلتو رو بغَتْسُمناطيش لكن مك دوحه اءاعذ ىفو ءوضولاةداعاهيلعديزب نس وةفضح

 يا

 زوبع كصتلافبارغتالا نمد“ اك تيا ردا واج ىذا قطر لاق ترجم

 رعاشلال اه هدحلا ىثوت لا نمد اف ىهانتلا نعجن وكينأ

 ست هد 08 .٠

 اًفاَستالا لولا نوم و 3 امسسَتالا مصل !نورغياف

 ءاملااهيلع لمح تل يواَرلاَبر لاو هاب ورود شمت اذالخرلاَبَرْعَأر 3

 "يبد 5 هم ى6 -73 م<- هن ار وهم

 يسلمو + ب رغلاثمللا ىرهزالا ندع رك دمر من موهطع ددرغلاو

 و

 قس مويفىأ برع مويىفلوبدارأ ءارأ لاق 2 رشي ةمو برك موف 3-3 تلا

 ديس لوقهمدو ةمنأ لا ىلع هوم ىذلابكل اولداوهو برب

 ١ يي يلا قال 232 1 هم 5

 مز هصولقلا هب برع 03 امن اكن وُوُشلاواصقسهرصف

 و سومة ب م

 رو دلادخ افابؤرلا تيدح فو ةريبكلاولدلا اوهامناوةيوارلا يبل تنفي رغلاثمللا لاك

 ميم

 وهما تنال ن 0 ىلاةوظعلاولدإ اءارلا نوكس 0 5 رغهدي ف تااحكساف

 ىتة:سلولدلاد 3 رم نمانعمورالا ألاف ليثتاذهو ضوم او رّثيلا نيب لت اسلاءانملا“

 1 ىنعمو امهنءهّتلا ىذر ركب ىلأ ندر هنمرتك ا هدمز ف ناكح 05 الءديؤتمظع

 7 5و ١ ى هما 2 . 2 - 5

 اسيداقبا فو ينور علان ا ريكلاىلار دولا نعتئلقنا

 «مذه 8<

 رشا برغلاو قرشا نيام هحيرنتاكذ -ال ضرالا فرعي نهج نمار

 لاه هيك طعاما قرع وذ لمقو روسانلاك وهو عطوة عدلا كج ةرع

 9 ةس

 برغلاو عملا لي مبرَغااو اهعومد عقم "الو « ضيا اذا برتساسلا# :ىعدالا

 لاق نعلا نمر خت نيح عومالاب ورغلاو نيعلأن نم ةلمجما

 هى #2 دودو م هب ه) 5 هس ىس

 ىرح بورغم.نيعلالإ #3 ورع مأرك ذحال كلام

 نسسالا ثددح يو نيعلاىراحبيذهتلافو 20/810 فارعاعدحاو

 لاق تربت ني-ع عومذلا ىهو ب بوشار ا" رءليسيأ مناك لاقف سابعا
 دو هوم 8--

 لو هجوم عاقنيال ودلع ورعب عطقنيل واه مدلاس اذا برع هنبم»

 5و 51 نتءوم م دى ه-< 5

 اه رنؤموأهمد-ةمنيسلا رقوالا سلا ربا رنا ن مى هكلذكو تبر ءعمدل دإ٠ نَ

 2 سا و 59و هَ

 ا رعويعلاتب رغو اكرتالو ىدعتنيعلا فتوكتةرث[بر 6 اهو ماه مدشمنارر ءنيعللو

 -ته5ه5ُ59999ل9[0[2101 :5:١5ث5ثةث>--3

 منو



 حفلت 7 ةنقتت

 0 0 3 نا رع يكتم 4 10 4 0 ا ا ىلا

 1مم 00 (يرغ) 0 ءابلافرس « نيغلالست
 9 5 وس 5 وذ وه مو كم -و

 مر ْراَمَل فوط براغ ما 0

 هو هس 4 و يف هنو تر هر 061

 نء ةفاضالا ىلع ِن رغمءاقد عود ودبز عمون 0 اهباهاتسالا داك علا كك و
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 ءاقيعلاو نيذهتلا ىقعمربع ىلعةلادلا ظامنألا نموه لبو هناريط دعب مظعر' لط ىلعفأ

 لافو 0 هدرا د 0 ىفوماعوبةببرملانعءااذكحلاق برغل

 دب ناو ارتاطتوك تاركتأو ليوطلا 1 ىلع ف5 كالا سرب رغما ءاقذعلا كلامونأ
 ةاسو وه م هم و هو ه ماقء 200

 ددسي (ناءاتنعلا برغملاهب 01 تلح رعشألاْب اي ةقلااولافو

 لمان يح اوافأك اهم ثدنأ ١" اهتفدس ىرهزالا لاق برْملاءاقنعلا هب تراطاولاق هدو

 ةبادلا برغأ اود رغصانءاج اذاادارغإ ل برلاَبرْغأ مدل لاقو قساعة أ صاو ماض ةقانو :

 عد هوو هس ص ةهرود

 ىا برغم ءاقنعهيتراطشو دا قو برع وهومغافرأو هرحاحت ضد ساشا ٌدَحْءااذا

 ةه-7 ة< 8 ص ع

 مالا رار رغم مسهياصأو دالبلا ىفُدعِبملا بره ذو ةيهادلا هيٌّسَمهَد

 لروح هونك وهو هءيفص موي دقو هياصً ف وريغ هيد - . مناذا لمق و ىرديالْتِيحن ههأن' ًااذالبقو

 موو

 الجر نأ تيدا ىفو صرع ءمم.كالذكو' ارلا خف ىععدالاو قاس انا فاسأل

 وقعد 5 ةسوو .ه<+ و 52

 اموكسوءارلاخ ا مهسلاقيه-يمار :فرعبالكأ بر ءمهمس باصدار ىف هعماققاو ناك

 باصاف امواذ خلاب عيل يح نمثل دوك !ابود ل_ءقو ةفاضالارع- 5 ؛

 تسلا و هدخلإةير ركل نرقلاو 0-2 نعتش ملىورهلاوزيثالا نب الاف هريغ

 مل

 د م ىو
 ديدح عطار كيمو ةدخ ناسا و ةدح أب رسال لاقيو ترغفيسلا

 برعو ديدح ب رعناسلو * سرك ماظعلا ف اهيرساءرغ «. افييسفسي كاكا || 9 هم رو ه-
 د - سوك مّ

 قو رع يداصا# ١ ا وناك لاقي صاارك ذسابعنبا ثيدحف و هيد حس :رفلا

 هنمو قو ذكرا تناك ىأ فيس نه هدا برا برع نمىداّيةناور

 امدوئاهلالّْل امعهللا ىذر ل زئنعتلاف ةشناعشد د-ىفو هير عم 986 عثددح

 كيلع فا آىنا لاف تالا هل قلا نء لسن سلسا ثيدحىفو اهفْتتاك ب رَغْن متروس 2
 مقر ل هوو 8 0 2

 ةكفرلا آرغت ..او كتل فبر عدساو ىداقلاو طاشنلا ترغلاو هنادح ىأ بابّشلا برع

 092 0 ممم ة6 هع و

 تحصد ثددحلا فو كلذك علا لعب رشا هسيفلو كصخدت_ثاب رغأو

 سم مومو

 ةوقْوَتلاو هىليقو دعبلا ٍبرغلا نم# اون رغتس اودكهت فر ءالاقد هيضولابىأ برا
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 3 0 8 , «- هد ص ع ا 5-0-7 - 4 2

 0 رمل 0 ءاكح اس ايرئام رلابرغأو هلك يف ْلتلاود لاو هو َبارغلا مْ
 ِء و

1 
*ٍ 32 ٠. 

 هس 53 0 و
: 

 فالكلاو رع نامهط لاق نابر غهتماثتو ءارلاونغلا مضباضبأ

 نافئلترادلا ى ءءنا رع و جْدَمِضرَأف ىدعلاو فاد

 نب رشف انكلو َ ةضيانم قولا ٌصْعاك امو

 | شماغلاب رو عج كرا |وئراطو ب هشوع رعوبر رغلجرور عود ءانألا"ابرُغلاو
0 

 و اك و ريك ه- 8
 ا هر عياتتمه ف اعبر سرفو كِل دن هوذوّتد ٌرءدقوُةير عدو مالكلا نم

 وم 7 6 ع سم و هر مءدءاوص و هو
 لاق هب رة نم طف كح ]ونهب رحلواو هندح سرقلا ب رَعو هيراطعم ع رفح

 ىلا ذلاةغاتلا '

 وود جهل ه- 7 هم وة

 دبل ىذِبووّملا ندوب ريطلك « اهتنعأ ان رع عر ةليكلاو

 هك املا لع وطعم نال ب صن, للل اؤهداشنا تاوصك :رب نيا لاق

 دبل اهراوأ عضو 0 #2 5 ر رراكمالا“ ايلاتهاولا
 و 7 7 هلم 27

 لد الادنع مت نادعسلاورع-لا ةعرس ا 3 1

 بيدهلا ةدياةدح اولارولان ءَدءانامدمللاو عضوم عش اه+بيطيوامئابلأ رو

 تشم وو
 هبأر 2 .. :لكبرغوئث لك دح برغلاو ع -نمىأ كب 1 لا

 ى هم كك

 دسل لاق ودعلاريثك ب رغسرفو

 8 1 ف ص ص 5 9

 رقم ليلاس رات * هع ةراصمدو شبا برغ

 يقي للاهل دنع ىأتيهلادنعات 1 نر اوة.دارأ
0 

 هم )5 ه د هوك 0

 هب ةبرعىنالاو نالاج رتبت سمانا هناو حرطملا ٌةد.عيدن رغنيعو «نلانس

 هلوقب حمر اما !ىءاشاباو نعل

 نب صم 3 هللا عض وو

 ماَلاداهجْنيعااهبرَع ع 27 ةئاد ءابق-مأ لاذ

 - 8ع

 برغأ ىفدالا ضيقا هن مْتصديِبَر ءاوهملءبرغأو ا ايش يضل ءاو

 < -وع

 07 راثكالاةيافودو بف ردا َبوْعأو ماكنا نبل هقطنمفل- >رلا

1 
 برغ موف م الارارا كو: رغو ىفمالا لاه هبتواسرب نينو تتلاانازعإا

 كيل دعاس لا

 لكحوم



 م
" 
:3 

7 
0 

 -تياييد 1 يعينا اضنس حس عي

 "تتعب

 لي م ءايلا فرح م نيغلال سف
 5# - 8- تا

 ادعي دكرتدم طلعي رعود رغو ديصلا لطي تنم أسدل تب رعو قالطلايرباهد-هبأ

 سكاف بارتغالاو نطولا ع نع ورمل برغلاوتبرلا

 8, مو -

 هيناج برغلا ف راصدقنمالاسر #2 كلامنيدعسءانق أ اغلبالأ
2 

 م ااه سل نهم

 نيغلا مضي بر ,ءلجرورهدااهنرْغدقو برتعاوب رغتده_:ملوق# كلذك برغتلاوُبارْعالاو

 لاق بيرت ةىئثنالاو يعيب وادع رعوءارلاو ْ

 دوم نه

 نا رغلاىفاهلز رة انيس ء ل بكوك اذا

 هنا ىفسونلاتأث يداي و ةببرغىهامنا ا ا داداه 2

 نارخا هو نس نمساسنلا تام منو ودك نيذلا لاقفءابرغلا نعلم لسوميلع

 بيحولا بير غلاك<سه ألو[ ىناك هنا ىأءايرغلل ٍفوطفا ديك ابي رغدو ءيسواّس رخام السا

 نامزلارخ 1 نوإ لالي ىأناكاك اي رغدوءمسوذئمو نبإ#لا هل ةلهدنعهالهأال ىذلا

 نوفوكي ومالالا لتأى اوناكَن يذلا نيب ملا ك شنوا نما ىلا ف وُطفءابردلاكن وردصيف

 ثيدحفو مالسالا ندم «موزأو ارا وآلوأ رافكلا ىّذأ ىلع هم ريصااهيممحامناوهر را

 اغاو 5 . اللاقلا_2 ثيداحال امه ع 2 *سلل ولاكاش ع ٍِ وأريخ اهلوأ ىرديالرطلاكىتمأ رخا

 ىلع دامو راخ موأالا نولقينامزلارخ 0 الياقاوناك اديني مالسالا لهأن أدارأ

 سس و س ا ل 00 6و

 ه:هتسلو كنم سلب وعأ 6 اهرخ طاهلوأتارايخرخ لاش قا ىنعملاا ذه

 وه - مى ص ©
.2 

 بنوا 0 ؛ رك 3 هادي 0

 ت1 م معاد 9 8

 ىفع -:لحرلا ب رتغاو امرا نا هديعضب ةأرصاوأ لحرد ريدم نيعتسي تأنيعم او

 ةدارسقل ىلجرلا جب ورتب الكأ اساور !ثي دنا ىو هيرأق أي فملاعوتوِ ارغلا |

 ريغ ءاسنل ا نميئارغلا ىلااوحو 0 نملاعتفاب ارتغالاو 1 ابواضمدلو* عفر لا

 اهني رغاموكو عما أىأهبتكبب رغالو رخل ثيدحنمو دالوالل سن هناف براقالا

 نيا : كرت ينيذلا لانو ا فممكن نإشيدلافو دالو' الاد ببكريغ

 موف نحل اةكراشعدارأ لبقو ديسير :نماؤاح داع رغد «رعم سيق لخدهنال نيب زا

 لا و 3ه مو ةدطرريغنع مهدالوأءاخ مهلدنيستواان هانا مهمآ

 نءرفتلاو دوس َنينبب أب نأ لي وغتلاف ضيب نب فأين أب يرغتلا فارعالانبادالوالاو
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 نادهلاو نامغلاوناعبهلا هتملاسر 1 3 0 ويغو بابغأ ع .جلاو
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 انامعما 5-5 رلاثدحأو 5 0 ا اذا

 هر اص هم

 قل ا ار نايلباوفادقلاك بعالم بامعلا نوكي تن أهيفز وجع
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 نلعن دشن

 ددمو هور

 اسعم ع نك أ مو ىنبعو 53 اقدمت ذامىر اود لاق
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 تع اري.سف:نع ضر عأولالسالاو لالغال اديبعو ار مسفىرهزالا لاق 000



 فلا ذيل ك2 سلف 00 سوا

 عل ءامأا فرح 5 نيعلال صق +١4

 8 7 5و س هم

 بكسعلا اف كسلا نورك تأزوع -نئالاقو ةريسقلاانهُبَكْنمااىركس ١١لاق

 امسا ناك ناوهبفصوهنأالاءابكنعلااضي أ هعمرك دو توبكمءْق غل نأدب وببسرك ذىذلا

 مو) 3و

 هلوقذفصلاى هركةار ملا ءاوسالا 00 ورصتت ١ ودا اوسلانمةفصلا ىعمه.قناكامل

 فلما نعد :ودهشلا قداوتيدودتوبكنعلاو 1 باهالالا هرعت أو َتْحرأ 3
 ه) 7 سوسو هم وص دو

 000 ا اكراص حن رقلا بكس علمنا سدا لاق ى :رهزالا َه هه ردح لأ

 برضلاقاننبت دخت تويكنعلا ل :ك ءاملوأ هلل نود نياودع يذلا لكم كام ةءاوق ها ةأا

 تهم

 اكلات هنأ كو خرالوهعفايال هنأ ماوه انودنمّدسحتا نملال_ثمتوبكشعلا تدب هلا

 ” والمعدل 5 (بهعإب : هن ركل اتويكنعل !تدبللاقي و انرالول حاحا
 0 - مك

 مص ه 2000

 دا ة/اهعو 1 ىو هبابْف نحو باسر هدم ”1لاق.هخ نش هؤاهعو بايشل اىبوعو

 م ل تمص

 دشنأو هلو أىأرصقااودملا

 جولاني وع ىلع د جوز[ ئعوىل 1 ىدهع

 مدع

 هيهعوىدلاب هءديزوأ رسكلابقاهيعلاوباهيعلاوهو هالضاذا هقهوءوهعوعلاةيورعولأ دبا

 دشنأو هاه اذا ةمقملانيغلاب

 هوو 2 0-4 ٠9 ءءء م © س

 هءحخأ صعن مو هبيلايل ت تصقت 2 ةسمه عج لمان كر

 ه7 وصمم 5<

 بمد باذلا تناول ف مالو 0 نيابة امال ادار

 م مواص 5ك ١ دورس

 رك ذ._سوةهتملا نيغلاا ذه فورعملاىرهزالا لاهو اذه نس انآكو ءاهحىأ

 نم لم ةئلاوه ل قو ا د اةمعملا نيغلان ىحدقو هرثو بلط نع فيعشلا ب يعل و هءضومىف

 رعي وسلا لاق مولا لاجرلا

 مود ا هور 2 ةرووم .٠ وو مس

 تدمع لك هل-دىءانتامادا « َقرْوُث تكردأو ىرتو هيتال>
 م

 دمءعةيلهاذا ىف ىس 3 مسن هديسحأو هو 2 < ىلأنبتار ندمت اذهر ءر ءاوشلا ربنا لاق

 نيد ىلءانملكتدقورل املا ةبو وْ 'ىلاه هسا تح ارعب وشلاو قنحلار ءد وشلاوه سلو

 فول ينك أب ييعاس كما قووملا حاملا :ىئاوح ضعف تدأرو دج ة جرت

 فلل, هلاهيبشتتاعلااولامأ هب وبس لاق ةمشولاٌةسعلاو معلا او اعلا هددسس نا (بيعإ)

 - نيعنأو باعت نءلوالا بويع بايعأ خم اوردان وهو ءابنعةبلقنماممالىر

 انى
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 2 حلا ل“

 هع .١ 3

 احلا ا رش ا. مال با دن هي 200 0 كيج اا ياس كل سالب يرام و رج ا ل

 يدا و / 1 8 1 كد وان < رح
 دلل اتتعالا 0

 1 ا و 7
 ديس جا دوس يلا

0 

 1 تع ءابلافرح « نيعلا لهف
 2 م 5و

 لامن عةبانعلاو اني * ردبقاربنلعجدقو تلقو

 هنزاكوسو ص طرع ةنيدملادةفورعمركب ى و تيدطلا ف تديوذونا و نيل ارسكبقبتعيأرثبو

 قايءانرس راف فرذذلا دبانع ردد اىفو رديملا راسا اكن ع هءاحصأ مسو هيلع هللا ىلص

 دنا ونابصَعلاَبدْدعْلاى ره :زالا ) بدنعإ) كم داعلا نيدشاك ةنيدملا وكم

 ةلماكلخا ٠ 9 لج ايعم 0 اهريسعتهحاو مولا لرسم

 هلصاومونكر ورغم كح قد 5 دي الع ا تارع] نرجو

 لاش ددعلر ءثاازهىددتلا صولا بشلل !١تلافو .انقارورعتلال

 دع ىعاب رهناللدنعةجرت رف 1 دي 1 ا ضو 1 ”امبن ذدعلا 8 ىف 3

 و لكلوو

 باقن+ اوقدارخلا ير والا 00 تيِللا 0 ىرقزالا
 و هه: و

 ى سوو سا رس <

 ؤهو 00 ءو ب ادعو بطن يلع لال اس لات و 0

 م مو سلو " <

 ركمل اسأر ىلعو ءاوهلا فس هدد , ودثويكدعلا نت ا ة:دقوركذلا دارخلا

 9” "© سوسو م5

 7 الَحذا توبكنلا ىدسبام 5 مهلاوأ ل اقر ءّملاقترك ذوو دوم الام قف راش

 امناق #* لنواب « هلوقامأو عضوقاو ناكل لا
 هب »و

 ضعباهرك ذيدقو 300 ةاالاك ر راوخلا ى عرج هنكسحلو لدار ال 3

 هل اوقد_ثنأوب رعلا

 اهاساوهَتو.كشعلان اك 0 هلام ىلع

 ناسللا عكا ع وي كح (ًءءوتان مدمج رثكت وتسلق ولاق
 5 1 ىو مود وو اد” هو

 لاك ةاسكعن لاغلب يش بيكن بح اه دراغصل و

 وهما و »© س

 اهمامز لعل اهماغلن 3 م 0

 2 قع جه

 ْن روبرتس« قءاتأ اًةدان للا اع و ومدس كح و هومكذ م ءودايكتعاضيأ ااهل لاقي و

 2-0 ا

 قالا ةيكينجلا داينم ةرك كلاين دك ها ارعالانبالاقو يف لا ىردأالف

 7 وسهم )هلو و ٠ع دس

 "5 000 ل ل 0-5

 < هما 5 هع

 نكن ادم للك ان-ةماناو اًعاوصاطابءاسن تم
 ل

 قلاق مسهلاطه ىلع هلوق

 هتك :لاطش تانكتلا

 عم ها لءح



 مك. ا اذكىدعت هلوق

 قوىودعلا ع نم نمل هع
 ىدفت سوانا حرش رش

 اذاح راىذغ نمنتمت؟

 يدعم مأ 0

 اذه للا لسحلا بانعلاوهلوق

 اموبارغ نز وهدعنامو

 |[سوماقلا ف نامرنزوبهلبق
 يدعم هنأ هريغ و

 ءاطارعسكب سدح ناءعرهلوق

 ىلعشلاب طبضاكاهمتفو
 توقابف ةرابعلاب ومكسحما
 ممدسأ بل لبجوهلافو
 ,خيدالب ف ىمدالا لاق لاو

 نانأونانقلاو سيلا دسأ
 7 رلا ىلا امهيق ناصسكىأ ىأ

 ىجوةي رض ىجج نايجلاو
 ءانهدلاونامدلاوودلاوةذررلا
 هيلا غج راق ميت نب قشف

 ىععم نأ

 ةيراعلا نيبانعو هلوق

 لاقو اًضيأحاصعلا ىفاذكا

 باوصااوفيصصتوهىناغصلا
 هعببو ةق وددانتعباتع

 صم ها دجلا

 (بينع)  نيعلافرج « ءابلالضف ا ؟

 3 ةللاَبْيعلاوريطلا“ وس د قدصناوخلاهب نكران

 ى«#.9و هام

 مفي تاب 5 بالو رمان نولويا؟ بتعو ذباعو بع عسب كاع ليحل

 رك 6

 دشنأو تموهفاظبلف اراك اذاو ليوطنونلا

 ابنا قئاعلاَنارطَقلاو *« اشعل لَم اهبهْنأو
 ةماعلا 2 هد ةنوس ه-9و

 ناسنالادخأ ان عجوو امورة دشعسن ىرهزلا لافو ىدعت ةنانشألاب وضمت ةحضلاو

 0 هللا و ةءاتعتل اولافو نعمرُمْلا ريالا و يع هنيع لاقي ايهتاس فو هنمعف
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 دس وتم ناو ءاريبعلا املا وانام كارلا رع 5 كتف سرفلا ناسا, نالتعسلا

 ا وكي نب اولا ةددجاةدرالا» بلا يف:للب وطلادكْسَتلاُباَمعلاو دوشالا بضتنللٌويقدلا
 1 .ه 2ع 59 5 ب 3 و ٌ و

 ريدتسم ا يشَتّسالءامسلا قلب وط ل يجو هوةرمل اهيلعتلانغلاو توك, تول لك ىلعورمجأو
 ردا ار دامو فأل مولا 7 ١ نر قوام ل 8
 3 'حارلالاو بزعل !تاّقل تعمسولو هعمجت ال ىأ همعتالولاف دحاونانعل اولاق

 اك ع سس

 راما لاك 0 ىد رطب لح انفلا 9 داو تانعلاَو نيالا تاك 1

 و
 مه سو 9 2 وم سموص ح

 بانعلااهلئامُن نع ضرعأو 53 نبت ناعرن نين اعد

 لاغلب ءاظعلا ل ب رلافيذضتلاب باَنعلاو
 سو ثر وه ه5 مو 07 دوم معو

 بانعنيبكساوْر الب لا دعس قالا وم رأو
 ص هك

2-7 

 9 دوم

 لاك اهرطنذأر 1| تانعو لفعلت اعلا يعسلا» ملا فنالائعألاو

 1 وز )ا غءسدوو

 ا اهبانعنيتدربلا وركن مادي 2 اهلح ربليصفلا ان +2 داذا

00 

 لاعتمسشننامتع ىطو راطملا نم عطب وه لءقو

 ايلَطلا ىنعيعب راذااموب « ابعْشألانانعلات يراك

 الوءابللا نمر اوه ل قو دضوهف“ابظاان مّلمعَتلانانَعلاليقو بلاط عج مسالا

 يار ءالانءادشنأو ءاملاةرثكبيدعلاو انعم ا امهالعف

77 - 20 5 2 9# 

 5 00 2: و ند

 ىحجنبا هلد-و "دن وز 59 عدومسنعو جوج ىوريو بضقت ىو ريد

 ا نويراج ا نوناتعو لح رمساباْنعو بيعىفرك ذدقوماملا ب هيهناللاك ل قمنأ ىلع

 ةزعربشك لاك عضوم مسا ةبانعلاو لطم



 لاق ةعاخقلا ده :

 00 دي يل 0 0 1 0

 1١١ (بنع) نيعلاف رج 4*4 ءاباالدذ

 104 2 8 0 2و ' ْ
 هابقو هيب رضامد رثك نم ىذ اتناك هنال ل قو هع ق ناك رأت الانوا مدام ءاغا لاقت و

 . 2 د هو 9 5 او ومص  هوص رع <

 سلا هالاق 0 و #* نولعملا قيسو ىلءاونأانأ *« لوش
 سة دوه مو وه هو د2

 باطولارش هرص ه5 ردأ أو د ضي رب امل <: نوتلفأو

 .٠ وى ءو اك و

 نا هيلع لاو شنوا و نعلاَوي رط ىلع فورعمداوٌبيلعو بيْذعو

 -6 9و

 ديوس ةدعاس لاك هريغءأ 0 دوءاقلا رض ليت مالكلااف سيو

 ةه2ث-8 د5

 بيلعق نوتلا هيااج مونلاو * لزم ةيلحوايعس نملئالاو

 ب رئاداىداولا نأ ىرتالا لاهو او رئآلاو هىذلا لعل نمو ام
 - ا 2 2و6 - وه

 يهترهلاوباكلاوكيدلا ى .لعاو هدمس نبأ بشمال ءاجلافسيدهتلا

 لا نم نينرقلا لد وطلا ءابظلا ْن منستلاتهلعلا 1( بهلع ( زميدقو ران

 و زو م و - 0-1 و .

 هاب ول ولا اهطعىأالع « الع سومتلان مامهلعو « لاف ةيسسنالاو

 سوس 2 1 6

 ىلءءاهلااوداز ةيهالتعسباو 5 ابهلع هعراك أى ثوم 5 ىرهزالادشنأو ىثحولا

 م < -

 ه9 و © <

 ل لوعولا ةبه 500 *اميتان ر هوه ْتسعَقاذا

 يل بلظا نمر كسلا لاقي لينا لوُولانو رف ل شم ن موب لوي

 علا ((بنع ( ءاهلابىتنالاوءابطلاو سانلا نمنسمملاو هلمقو قرطلا ل رلاتهاعلاو

 لافاضي لا ءابتعلا اوهو .بانع أ للءاضد نعل عمد و ينعي دحا وفورغم

 نيستلاو قسما اننعلا م نقستانسر انايسأ ١

 ا نسهنأالا بيعال « نيتاسلا 0 نءامءاكح

 يدل ضعبنعوايندلاهّنآن 75
 ةبنع بعل نما ىرهوملا لاق عاركلوقاذهدوريلا نمي بر طوهواريسسلاالاةلريظنالو

 ءادق ناار :روور 0 اهل و لمذو ةدرقو درقوم عسجلاءانبلا اذه عبو انالردان ان وهو

 نافهريسغف زعل ولاق ةرطلاو رمل وةسطلا وةريحا وةلونل ا وةبسءااوحخ ليلقوه ,ود_>اولل

 رهتتابتعلاو تانعأوب نع ءرثكلا قو تابتعتاقف الاب هتعجبدد هلا ىندأ ق هسمجترأ

 ىفىحتا رلالاك تاغللا ضعيفاضإأ ب رذعلا اهلا نأأك ةيئاعةغلاما ًامعزوة ةنحوبأ هاك

 رجلا ىف ىلا نعلا

 ىلا برغلاناسل 1 153

 ها قر رولا



 ' ءايلافرح « نيعلالصق ته
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 مرو | ساس ا هاع هم
 مس توفت ىحلوتو لب ك<يدصويقماملع كوبولالخي ل واه 5 مص البسالمر

 مام هت م هم ى 7 و: ءهووأ
 ,م 4

 ط ل رح واتت دما ءاحسأرز در زلمة عصقه يسن :اهفانك ماك تماق لو ةوأهمس ار 6-0 ا

 اذا اسكت الامخأ واهتم قذرا يفكر :ودمللو اخ 0 ير ات رلا وجارلاا هلع و

 هَمَدَخوأهَووِِرقْرايفاعوا دع مذلاهلعتاو كلاتاعو ل لعاب املاك

 فص عافرلانبالاق هريسغو مسنملار ادا هلو هريسغو ب رصلار ًاتلعلاو

 مص وو هم هس م ل هدود

 6 اومد واعاهتعسن ضر معمم اهفدبن اك ةيجانا نعش تاكا

 ١ ةفرطلاقو

 دد در ةرهظىفءاقاتنمدراوم 5 الوعل |تولعَن 31

 ٌىوُتَعلا لمقطل
4 5 5 - 0 

 ايم دي عقارا لور سنو لاو لاو كي ءالانبا لاق

 راء دوم

 هيف أل قد بالٌبِوْسْمّوبرطو دودسلاىف ل ىلع 1

 رتشلاق ةلءاسلا
 5و9 2م 2ةةس نيد دو نصر

 اهب 1 روب والعم لك ىلع ب اهعا ريب الكلال قت عامان

 امن | رب لعب الكل راد هلأ هو مهيلعني ردتتما لوقا رابغلا تلا انن روكا

 هوم وءمءوو

 لاه ةرطقمه نمد مظع نس و نود لكم و هسدح لعن ىذلا ى قل رطلا ولعل او

 رووص دس م 05 -- 7 ه امد ه

 لوشمر [!لامق دسم د دوق د طرق نمءانْشَح ةباعدا رف
1 - 

 ةظرلغٌدنلا طالما ريو سدلاو قتلا ىهو بلع عجل ار ءالا نما

 كاقد رمشلاقو باعد اولاو ردات ايفل زو لاك 58 ةرطقملا مذ مشلانم
 جيم

 داهاعر اوسع

 ا را 0 . ا اياع فدسلا باعو مهيأ ىأ وتلا وماعءالؤه

 د سَ دة نموكينامأو لا هىذلا لعل نع د نأاماف وا

 تيمكلالاك ب
 < 9 5 7جهس ل

 يدل رباب قاميصح دي كىدزا نولعملا ثرذلا ف سو

 ل5 777097707070771

 . لاقيو

 ىازعال انباىأ رار مخلاخو لاقالعلاز رث'اكربشأ أبلعلا ىرهزالا لاق تيلعتلا كازكخو

01 1 

 ||. اةوصباستاللا ةندوصبلا أ كالجرعأ ردن ارعنباثيدح ىو فرفشه دكلع

 طلاس للا



 سيلونلاادحأ تلءامكرعزالا لا هنمسنحوأ ص اص لَكَ ىرهوما لاق نش ىلع
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 ” ا تت 07151 هوس سس سس سجس سسسسي 1 ٠

 لاسر ءلعلا عموم ََك ا ا تدنن 0

 رعاشلالوقهئمو :

 ىلع و 520 و تنم دب اعو ةلعمتقان و ءابلعا ءلا ىلع قنعلا ل اوطق

 العم 5 ربل سه ى :وسقرطقوقاو عي اذلم شن سدح ل ةل اى رهزالا لاف ١

 0 (نقع) ١ . ءابلافوح م _نعتالصن

 لطيف رعلاتناكو لداكلا ىلاذ>أت .نسلا فسار لاا ءابلعلج رلا م و
 ا 8اساه سد © لص مس ل

 هيلعىوقت موسم تعدد) ةاذاح ام لاهي وابملع فقبل رلا يالا ااهةويسنافجأ

 تس ص عوض

 ٍبملاَد ره سلابا مسعد د مغامتع :رصلانا ريشا للف

 د را ضاصرلا العلا نأ غاب و نمل لاق ءايلعل لابس اذالعمعرو

 ريعبلا َبلعو قلعت ع ىهاذافام اناس أةعْسلا ىلا دم تنك ة بمشي دح فو م

 سلس قةسوع #2
 ك4

 ةمتبآلعلا و ىف كوس ةرلاهنم مر رافق عا اى وأم اء قمن ادوه وُباَعوْبلَع اوهواملع

 ماو

 ا 1 أ كهاوابل عطا لج رلا
 حور نمل لسع ضح 5 دام مسأ مويا 1/1

 ا لاقَقماءابعبى م”لجر مساءاملعو رهقلا ىفهنيج ىلع عضو أَنَا
 يلع نيد ىلع َناسْوَصاان اون« لجل ديمو ءالعتلتك بيلا با فركم انا

 لبالا دوا نم مُصْخَحدَقَماعل و 5 !!فذ د2 ىنذن ىلعو لجل وفرثملا ادا نأ

 ىق ةوطاهلودلج : نمةعَصَقلاةَميهك امالبق و اهيف باح القل الدقو

 وا ًاةوكردي 06 و لس وهيلعمللا ىلص ىلا أف وثد 7-5 29 داج مباح يق و تدخ نم

 دوو ى

 دااخشد ىللى.-هوم 59 هيف لك ىشخي .ودلج نمىلمق 29 تبشسح : نم حدقة "اماه فّدملع

 نانج باع اليقو ب فالع ءو بلع عسجلا و هينتاكىذلاَحدَقل اى ابها ١

 و ه2

 لاقةقانلااييف بلم
 بالعلا فكر ةرقام ع ضاوي در 3 ارب تعم<لهحاصاءحاص

 الخام ل يذلا دعب ىذلا بعمل بالطافىوربو

 بلحملادوأ راق هاوي 2 راو اروط مولا" مدام

_- 

 د ل سىس 2

 ا ا ورع اال دن د موال ع لو ا ا حر ل
 0 ا لا ا كرريشا ا

 تاعملادوا_ل اراتقأ هلدل وق

 طيضو مكحملا فهد شن اذك

 رسكلاو فلا,باعملا مال
 رم 5



 ىرشزالا لاق بدكع هلوق

 بديتلاىفهدا سه ناك الا

 هيف سلفردابتملاوداك
 فاكلا ميدقتبةبدعك الا

 اهل ضرعتيلو ىنعملا اذهب
 الصأ نيعلا عدَمتب دحأ
 :لمكتلاو مكسمالاعت داع
 ناو ىرهزاللةعباتلا
 سوماقلاحراشاهل ضرع
 ناسللاىف عقوامدلقم هوهف

 هأ هينتق فاس ريع نم

 رىععم
 لاق سلبا مءابكعوةلوق

 لوقوهو سوماقلاح راش
 قزاؤقلا هدد ىل ارعالانا

 د ودعنا
 انأرنلقثلا بذك كَ

 بكعنم ىصعأوو رعانأ
 دوز ىنادبأ هلا تءلف

 باكو روز نغأ ةث الث

 باك فعاطقا !نبا لاق هلدمو

 هلاق امكم سءامكععطد
 هسيعصم هك ها انش

 ْ كا 7101 نمل لف أ

 ووو :هو و وى : ءس

 عج م هلك كعال اويكعلا وباكعلاو سعفان شنافَساك اذايكءوداخلاو دادلاب
 و هده” نست و

 لاتعد عوز تالنلابكما و 8 هرتونكنمااّنال عمم لو توبكشعلا
122 6 

 نام اةياكعو بكعو رسعاش ىلعلابكعلاو كال كلذكو ا 1 رار

 وو 1 3

 ىر كشدلا ل تملا لوقامأو لئاونبر كبي ىلع نب بعص نب ةباكعوهو ركب ن مون ةناكعو

 6 8ع8) و 1 اطر 5 سو

 امفقىف "يلوصلابن عطد دو #* دعم ىف ب ءيبفوطي

 8س هص

 ليقهنمو ةنطشلاو رتل ققدشلابكعلا و رن نيني بحاضو ملاك ءوهذ

 |0000 ةكدعلم ةدرتناحاسا سن نسبا بكَ ضالاولانمدرالا

 اركز سل 5

 وهفأبلعتابنلاب باع (باع لاق“ وددت فوك فرعلالا (بثكع) ةيدكعلا

 ذاق ةلادس ءاملاتياعتساو ا ابلعَتساور كلاب بلع حاصتلا فو أجْبلَع

 هك ووو مومو يسمع ذو هما ضش 72-

 ظاغ بتاعي ءقاراشبأ آتلع و ع ودم اي دللا لع و هنااا اوهّنج ا 7

 © 5 تام مث عال

 - 5 مدع 9 او ةهسض )و ير رة جهان ض

 هب نع 0 1 مص هذ ىوصو

 00-- 00 ادااهريغو رهلاوباكلاود دلا ىنلعا لاق ملاوةموصُملا

 و < 0 لا و

 نسملا مده هلا أ باعلاوبلعلاو ءاس لان عفان قدمو هو قدعلا* ءايلعنمدإ صوم يدقو

 و عد ع و م د هه .آ

 ٌباءلجرو يلع فا باع ل جدو ماجن ماكاو باع سدو 1

 سل روصو د 7 5

 . ةدسس»و5

 جتتلاقبو ر ركع كلوتك هيلع ىوقكأرم تعدل اواهري معو ةلك نمدن اهم

 هدمسنبا لاق ”ةصاخ دلغلا ىرعزالا لاك قل ُبَسمدودميلعلاو نما دال رلاءابلع
 خل تييمام_مءالاسمثوانبعنا او اباعامهو ريغال 10 علا ىنايعللا لاق ١ تقعلاوهو

 ةملتالابوأ“ ارجىفىتااثننأتلا 5 وللا .هاهنالت ابل تلق تشاو

 وأ عمو منام اع اع اعيوهبأعتخ الا ونيكسااوفيسسلا تلعو يالغلا عملا وءاسكىفىتلا
 لدا هما دلع 0

 ةيلع ثناك امة حولا عقد هاتي 5 !ءايلعيه شيق ممر ه#لعو

 ٌ | توبكسملاتبللاقيىرهزالا لات عع ) سلب امدابكسعوعباشلا ضع طع

 ؛لوي يفي ىف د ونا ريح هاحإ لطسصقلا

0 

 كلا ف ةاتمف ادعي هتك ار ترغتااعبلعو كلا وهون لغو ع لو اضخبر نكن لو بلصو

 ١ بلا تيالىذلاديدشااظيلغلا ناكل ب اع او 2س و غلاب راعتساو تظلع هديتيلع و

 8 رار ءارضخْسسلار هدرطم لوا اغاا ناكملا ضرالا ٠ نمّيعلا بيذسلافو

و بلءوهف ضرالا منتحل
 ١ دنءلعذياك هسفن صل دل رار اا 

 يي يا

 مهفويس



 ا 6 2

 ل

 0+ يلي "توري 3

1 

 د بل

 دولار وع ليقوحامرطلا لاَ ة :يكتاةركشلابلاَغ تاذ

 و بكعت ردقلا تركع ءو تفكعاب ل لا تي بكَ 1 1 نم ىلا ةبنفأك

 مناخ أب شيلا '

 0 يقع 1 اياب ا يااوع
 21-2 ب

 نا هم وم 8ندسوس و

 هرئاضالو يدر يغف 3 هتساىفددنك و دعلك

 2_5 3 هه

 ىشلاس ددهملا ف 18 م يدل ىلع 18 :وةاسنع ودأ فدع وٌداسقَعْ اع ١

 وهو 0 0 2 ع 7

 جوامع كرر رعب و ع اهةيظو ناك ةابنتعباقع

 دسأدس الاخ ةغلابملا ىلع كلذ لك نار ءالاننالافو ركل فلا ةميزسلا و هلبقو

 و ل هَ دك هوو.

 بكعلا ب 50 تاي دعوا 5 تاقعلا نمةيهادلاةاينقعلات ءالالافو باكب اكو
 ى هده و ومس دك ه- هك - 8 8

 ةيلعءاكعةمأ و هتف وناسنالا يبل ظاغبكعلا و ضعبدلاامضعب لج رلاعياصأ نادت

 ل مد وص

 5 و و همر تكفا وهسا و

 حو ١+

 دشنأو اهنالمدشو واه 1 هوه .واهماكعران اذا

 و 394 5 سس وهم او م هس همم و و 6ع ,

 3 وكعتنافوادتتسسااذا «اي ل شويا تاريغم اك
 و 2 0 - 22 مو

 رابغلات .خفلاو ا نوتشلاو ءاكعةمالل ل بقهنمو رايغلا لكعلاو نادل ُباكملاو

 ويو 9و زو« سو ”-و ل9 8

 اهبوكعروني بول عملك ىلع 2 اهعارب بالكلا لدم هائلقن

 ا

 دشنأو ىرجسهلا ن 5 و دع تاس علا درطلا بوما

 دباس مان مد بوك البل 5 دسم فتاه اموءاجناو

 لاب وُكعااكس  اعلاو

 بك اءاهنمةداذلا ىئع * بطاطا بكر لا ع

 وما ى ا بكيل لو الا نمسك نارا كا ُناكملا بكتعاو

 لاق. راجل تر أةعضومفتعقجا ل 001 5

 5: ةهمءو 5م سا م9 قا سد مم

 ابك نعت رنغأتبكتعاو 59 ىبراعىثلا لب 1

 ةىابملا بوكو دولا بوك وني حتر فوُكعُب ركل سا اعلاو

 محا [ثدللادشنأو 002008 ركعرطز الؤسأو ىءععاو ا داقوكعليدللا تقكع 2
 -َّ 3 7 م 2 نس تسمو

 يبني اكمل كو 5 #* ميلع ماسعتن هروسلنلظت ىلوقعلا
 سب دع

 0 ءالازبا ىلا محار تيبلاو لد ةعيف نمسا ل ا

 بك اعاهتم ةداذلا ىشغفهلوق
 بطي قمداشتامدقن
 ببعاك اهنمةدارلا ىذةفوب

 باوصل اول او ص الللا عم

 ها ةزرحةداملاو انهام
 موي



 7 مَ كافل 0 0071 دلال

 و تمت #0 نيعلالصق 117

 ةت مو 7 ةووو

 ماوقلا ةرثكلاءار | دل "يل وطلا هذه ىب موّنذألا لدن ةس ودنا رهعلاو نون ريغ هون ىأ

 براقعلاٍبدكمََةسيلو لاوطل أ 4ةبادوه حاملا ىو لال ةوه كردزال ا

 0 و وسال «ور 01 لم ءامل روايات

 نانرةعاهموكندب رقع * ا
 ه مسد ”* و2 200

 براقعلارك تار علا سدللاق متاح لأن ءىربْناىوز تديداىوربو تاع مانع ارمو

, 1 

 اقل برام 0 باهموك نراقعلاٍّذك هد سلولاو طلدرأ هلةبادوهاسغا

 سس 5

 لاق هيراقع بدأنا سانلا ضار أصر 0 د. ىدلا ل> .رال لاش و لما 0-5 هراقع تهد و

 اولا عم ضال وذ

 5 ْ براقع هبدنألو ل هد هراقع ىرمست

 0 سو ى 000 د ومو 7 و لص 1 3

 00 ةعمئشو فوطعمىأ ءارلات 2 : برقعم غدد صو براقع هل بدتالودارأ

 عمو 6

 4 دربدد و هناوصءاتس كلاب د رقع لاف هملامأ فى رب نيا هدر ذو هدئادشع ءاتسشلابراَقع و

 208 ريب ه) 9و سوس

 هيفو قاندلاو نقااواوَحا الزانمان 00 ءاعسلاح ورب ن محي رب رمعلاو

 اذكه بدلا َتامو بيسالارقو ل سد -::نرققلا قفل طاذا برعلاعبجاس لود

 9- 03 سوو ه 6 و هسرركو < و م

 7 يل ةرط روف سر سبر طءلاو بيعادهولزانملا ةرتفىرهزالا هلاق
 يبو ل نهد و ءوم - 9 هه عر 3

 نهراس ل عنلابر ةعول راف حرسسلاب قاع ب الكلاوح ةديدوب نقعلاو حرمسلا فقبادلا

 هس # مو 2 5 0-6 17

 قلللا ب در قعمراج و هعمل قلن اديدشلاٌبَر ا كار ارمشل دمع تاب :رضعو هرويس

 مص سوزور تت )

 ةلقاعلا ةَسالادبر ل و 0 ا رن قادر #3 جالا لاك ديد عشك رزام

 مدل عو # +ة- سوم )و و سس

 قيلاقي لالا دو شمقنيدل ارت ملجر مسا تر هعىا نب برقعو عضومءانر ةعومود_خلا

 م م2 _- 5_- 02-00 : مه

 نب ل- لا لماعهنأركذوراكب نيب زلا كلذ كح ب َن رفع ن مرأه برذع نم للعمود ل كمل

 6 م ص 8 ماس

 هلي مانام سر رفعي مز نأ ذوءاضنف(سانلاد حل نقلا تاكو بهل أ نبةبشعنب سابع

 همفلاقف ف 4

 - هم 9

 هرجاتلا برش علابابح رمال ٠ 03 برع انقوس ىف ترتد

 ل 5و د 0 هو ”ه«و 19 < نو

 هرباذلانم ىدع بر -ةعو د الاب ةم قي قداسسع لك

 3 و 0

 هرضاحا هل لسعتلا تناك 5 اهلاث دعدر ةعلاتداعنإ

 م

 وصبر

 د فعلا



٠ ١ 

 ل ا ا ا يل و وح رار لا

 ١600 (برقع) ءابلافرح « نيعلالصف
 ع تم

 قحس|ءارو نم :و قاصتااناهان راغب ل ادرج هوتيل: الي ضغللا عض وم قوهو بوصتمفنا

 وبأامآو نييفوك-لاو نير صبلان منيب رمل 3 ازهل تريعادهو رف لا لاق بوققعس

 انيهو و قس اراه نرش ثدقىلاق هناك رخا 1لءفرا هضاب را الا هنأف ى<نبدجأ سايعلا

 رعذم ا لفلان ضنا شومف ا سلا عضوم ىف هدنعب روقعيو بوةعب قدءاءارو نماها

 نمو قدما اهلانمهو لاق هن اك اهانرمشدف هلوقىف ىذلا ىن-هملا ىلع بو ةعب فطغح اجلا لاقو

 ءارفلالوقو ىراسنالا الاف اذكهو ىرهزالا لاه اضي أ وا ءانيدو ىأ توقعي قدما ءارو

 د كو ةنيدملاوةكم نب عض هوم باقعلا يي و ًأطخمهدنعديز أو شةخالا لوقو هنمبي رق

 م لطخالالاك ّقّدَمَد دبعضوم ب اعلا

 بسلا رادءارّدع نع نءعسعلانب * ترسو باقتع اق نع نمانو

 ٌتااغلاودح ا ظفاب ىثنالاوزك ذل وكم 6 اوهلا نمير زاقتلا حا ويا ب رقع
 عوود

 نأ رسل قنادر هلا فورصمريسغدودمءا ردو ةب رفع ىتنالل لاقي دقو ثننأتلا هملع

 8 3 راع
 نهتم : هيف نونلاوفلالايدادتع الهنا تلقته سنا نا ىمأأ هيف فج نبا لاق امرك ذلا

 ذداوو هه و ما م 0 د5 هز نو هو هدو

 هنآك الذو اذه نم عيصأ اههدم َتهْذَتْنسْنا و تط 3 واي هو بة سق ةلزي رع نرقعهن "اكل |
2 

 اناوانتلام ىلا دووم دل كر ممالك مرذكا يا ر ذسح نمدونلاو لالا تزيد

 ١  1 2 9و 9 :

 وف فقولا ف ليقثتا اهقم دق بازعالا فرحو بارعافرحام اككلذاءاملا تناك كل ذكتاك
 كلذلانانرةعناكف لييعوامصضالاوح هيلعيل ةثترقي وقلطيدقدناغ لمْ وهو دااخاذه .2 90 3 220 - م 1 ا 5 .

 أاهدع نمنوتلاوفلالا ف ذحداقتغا دن ءابلعفقولا نعم رمتل_.ةنئا تلمبر ٍ

 ىلعهقالطنا دئءامّصْحلا قنك هلق ىلع قيفدونل | رشا لعل ةعاج "< تراصو

 «سودك موو سة وضمان 2

 فة نب رقع براقعلارك ذىرعزالا لاك نأ رقع ليقف فقولا رخل بولا ىرتاذا لي قت 2

 دكا تايم اذكو َبراَقعتاذءارلارسكبةرَْعُمضرأو ءايلا

 م إل هم 8 13 و 0

 ب رقعأ ادردت 1 بشل هوما 0 كي برةعمناكمو ةباطمو

 يللا 7” 2 وامل و السن كم 1 اذا بز وذ شدَع و هيلع .عف ةرحأ ل اة ىلا

 هس و يود -

 براقعوذشدعلوقيح * وبصااَدَعفاذا ىتح
2 

 ةغانلال اق هيدشتلا ىلع نما براقعل و

 ب راقعتاذيت سلم دلا اول 7 ةمادعشمل و رع لع
 2 -ٍ م سد سد



 اة ا ا ا

 هاج 4 اسعَعُيَقعل ادابزو ألاف ةفينحو ا لاكو بقعا نماليصعلان وهن نقلا

 (ُتقع) . ءابلافرح « نعلالصف 04

 نأٍب معلاوِبعلا نيب قرغل اوهيفربخالو طر اغلا ءايلعلابَصَعلاو ريسعبلا حف نوكيدقو
 0 رو سرع

 مس ب ًاواهمآ_صو شو ضاس رادار كيبملا ود :ركصلا ىلا بعضي بصعلا

 < هسوص ) م<

 وم 0 سس ع هت ص تمد سو 7وس 00 10

 وى ةودنا يقعو يق عيهد هع :زامقعه قع خلو !بقع و هرقل | وموال | و ريعبل و

 م 2 م9 ا

 مهسلا نّقعو باقتعلان نمهنأ مدع لو وتعيد عيد دن 1 ا.فعدهرقعد 7 106 وهو

 و »هم

 ةمصأا ا هيلع بقعا نمش كلاذايمَعسْوقلاوَحنقلاو

 - م 9ع

 00 5 هلا 0

 59و

 5و هد 1 ا 14 ه2 هوما عد 8 ء 5

 دق وتنال ل 2 ةراوحُتر ظذح ومدمرغصأو هقر َّظ

 و
 و 2-2 7 سمس ه سعر 25 سا سود

 نالف معو بفقعدُشم كت اامك كلذكو فةهيهدشفرسكلا امقعهيقعيدس - لق ىقعو
- 

 ا 9س ّء 5و 89 لد جمس و -هرص 0 هس س9 5

 نان عدقر و نصا و هدوعق دابق بقعيتىنلا بقع :و هريغأ مش وأالاملَط اذا مشع قع

 55- ىو ته

 لافو هبقعدقن*ىئدع ناك ل هسدب ناحو ةنرغترمصا اذا ِعرَعلا بقعو ينأر ءالا

 اريصحس نهي بطاوَّتلا عسب * اماكن مهئالشنادر :رلا قع
 هو ع 6 2 3 5 .٠

 هعمل وأد شن اواضد ١ عص ومابقع :و ص ومعامل | فه بيقعلاو

 9 سم م

 حفتنم سدس و ن و ناشد 5 عبَصَدابقَعن ماهز وح

 11 م

 لاف ماو بشعمو

 هوس و2 ساد## 5 صرع

 اراطقاونع هلي رراطأ «ب امن قلبلافبةععتعر

51 

 5 نع نيلغ ناش لج رو ا هرفكو بانر كو ارغصمال !لمتسالر؛ ,ر اطر قعلاو

 تفسوب فأل ءارتسا مسا بوعي و ىلع فر ناد ا نابقع عجبا لاق عارك

 اريسعب ٍدرعلامالك ىف ق موهوب نعر 0 : رعدل اووعللدف :رعملا ف ف ةرصتنال مالا | هيلع

 هلبقوصمعداو دعو ن طيف وسيع عمو هنأ مسالا ادهب الرا كي ىهدملا ف ورعد

 امهلعدب 10و اةللف ف قامتدق لاو موراوبأ وتيم اعنلج وسمح قلعتمبوقعبو

 ونددادع ه مم

 فب بوقعيئرسقو عفرلادب وة عب رق توقعي قط ارو نمو ياا ةقمالسسلا

 ١ انعز شفخال اوديزانأناقدوق دوععد - نمو هن 0 وقعي قدماءار ةدْند و ىعملاو عف عم , نعاملا

 27 و رجااوودو دومد ور كج فن
9 

 هبا

.. 



0 

 ا
3 < 1 

 1 (بقع)٠' ءابلافرح « نيعلالصف ٠ نا
 : هس سسمسسمسسمسي د

 * هوي 2 2

 رعاشلال أف لعسفلانزو ىلعسيلفءلوأ ف اًديرمناك ناو ريس رع إ 1

 ىر هوكلاهر 54: تاللا ذعر نانا ات تيقاعتلا عمدباو #4 نا مدي لاع "| 0

 85 9و هم هدد

 موحرل (لئثمباقعلار 5 دانا اذهنوقعما !قرهاظل اولخارك ابوقُبلا ىلع دنهاشمأ أ ىلع

 ةمصا لشد وناريطلا وما اذهٌلماهل فريال -طانالكر نام ارك ةروبصلاو مَحَر 1 اوك د

 قدزرفا لوقدوقلااذه

 537 ماولص ام 2

 ٍيقاعيلاوهيلعروسنلا نم 5 ةيئاعي ربل نك رئامو

 لاقو لمعلا لك رالي نأ مواعمو بقاع | اوروسنلا نمل علا اذه ىلعرعطلا عامج ارك ْذف

 تاوركلا ما اطَقلامأ لأ جلاب عام ىرخأال هذهسنالاق مقار ٌدُبوُمعيلا فايل

 اجر لجل بيكي يتخ ثان تيه لبنية بقول علان فرت
 1 لدين ةمال.هلاق

 وسوم 9 هةر مع مع 1

 مكحناىف اذكه عيت هلوق بيقاعيلا يار كردي وأ * هك لا و

 ةنرا س1 ماا"
 همم ما بصتلاو اضم نسما دابا د هذ 0

 هد د تقتع ال نماضِي تعمل ىلا مارال

 عئابلا دنع قبح ىرهزالاةرابعو 0 ”نانسع تت ىح ىرتشملا عما /

 دقوابيف تنك ناٌةبقهلدل و ةعلس نالف ىنعايلامت ليمشنسان :١ .عو هنمدناهذو هلام 0 ميلا

 48 لردنماهبفىن ؟ندئامىكلامز كيلعفا,يفَتَقعاملاقي و ةبقعل علا كتف 3 ىئتكددأ

 "0 8وص 7س مو عود هس مو 27

 هض ياس د ومع هص 2 ودع لع لد حاو اق اللا طوق اضل

 3 -ص -

 2 ع س وع

 لاباو ورسلاةيقع و هتساح لوح رلاتمةدعا 3 ا 0 رعالا نبا داكحس هُناكش

 1:7 9و م
 ى-

 رات اولاك هتمالعوماسمسىأ فايع لاكو هتلر ا

 ةمعلاكى ولا بعل و كل درب 7م ارسكلابلاجكلاو و ورمسلا ةسيشءنالف ىلعلاةيو

 مو

 لاقدو ىو جدولا باين عسر ضةبعلا يعل قو 3 نمل ابان ب ويم

: - 

 00 دُلاقو ةمقعةدح اولارات والاهل 8 ىلا صحا !سّدعل و ما

 هدوص ري

 نيقاسل اونينمملا بصع ءى*لكنمئقعلاو معلا فاق مف 0 دالا نب |لاو ماصوهواََمع

 د م 0 و# 9و جه وسوو

 مقعد , ردحاو رولا هنمىوسر و معلا نمش وبد(يواقشمهنم شعم للا طا نيةيظولاو 1

 (ىنا' برعلاناسأ - 10)
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 ءاباافرح *« نيعلال صف 11

 مهمورول 7 -ه ع 9و هدم م 5 4

 5 وكي دقو قاض بعصا وبهذا ا 2 ٌظ وه مودووص قاف اف اوطتود سنن ًادعبتم 2
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 ىرهزالا لاه رادالاةئيهكوتةبكادَنسو اقل ان ”ىنهيفٍبْقَلا دنس دحاو مهو

 ندر انيتاقعلاَو ل10 نكن موا بتشان ملاعب ُكابَِباقعبلا عبو

 موه ع

 بق علو ٠ 00فلةهاولؤتب دأالا ىنالاورك لا لع عقب يتلا لقد مرسلا

 ةس دوس هه س

 #3 وعلا نجدلا موينيب مع 2 لاق 3- نيباقعونابشعو عا ءةبقعأو

 قع 0 0 او فسر د اا اقفل عل قو

 ١ نابع اريطلا فايع نار ءالاننا لاقو ىابرلاق هديتنا هرك ةةانْسةعَناقَعو عيذأو عارذو

 نابقع ىعست ناش عنا, لأ نمةفينخو أ لاقو 1 1 اذصي/ ىذلاوديدتى ااريطلا عابسو

 تالا أو اجب َناَصلا بلا ربت أالااهمشد رب م الوهك اهنكل ودوسي ت سيلان اذ درملا
 م ص اج

 | انما وات هنا تودع 4 مهمل بالا عاين عير باقل ةبارلا

 ىذا ياقعلاو هيسشتلا ىلءاباقعءادولاًةقانلا ىعست بزخلأو م ضلالعلا هوَتاَقعْلا مالسلا
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 بؤدوأ لاق اضيأ ةئنوم ىل مهو رب "اطلا باقعلاب ي_ثةالوللد مب

 مس دن نسينا -  جيدرش ل»

 اها ماركلا ىدؤتيا نامل , ةطيسشتج واشعار اال

 ا نبسادرم سفباعلا و نايةعاوهج -ونيظفالا فالتخالءرا ركست ا اانا ام

4 ”- 9- 

 ٠ لف تن كاذو ىطاار لبقن متناكلع :روعالدلا قررا قدر انكقانةر نا دما

 / هاواي دوب حس عد او ىي أ الع ماامب 51 انك ديلا

 1 له رمم :ل-بقلا ىلارعالا نبا بعمل لاقي اه عقريسفرت-ب فلي ىذلا لج رلاو

 ,ه 2-0 وم 0م ام اص
  ةلجي ضر فاكتر مسالا ف انهض ن منامها ربا

 مط امهنو ل جرا عينج ناتبشخ نباقعلاو لبا ضوء ىف قرم باقعلا ل بقو ةا ع

 ام ل 5 6-72 َّ هو و سم يراك دي و « 7

 همم ف هل هدش ُُط هرقل بقعو هيدا امرت زةاطيف حنبل يدق مط باقعلاو

 ىلا رايس لاق 9 زين

| 1-7 5 

 بوسعي ب ىلعو ايد ىلع د بوق ااهطرق قوتك

 موز عا مس
 0 نقلا ل رار ااه سوفا رمق ةبدىلء هلك اهطرفَ | عح

 [07 هم ءس6 8

 ةضلدب كر اطدشد ىذلا طبخات اقعلا ىر هزالال او دا رجا نمط داوي اررعلا

 ا يرحل المطار ,.. كت لان وقعملاودل 2 نص طرقلا بتعملاو ا اطرقلا

 . ثم سدس دعاس



 ب م

 رس املك ينل ع ا شل ل ل تر هفياسو ويدوم نإ ور اسم ناو و :ةنحارن 6-1 70 ا ادي + املا
 0 1 00 1 ل و ا 3 2 ا رن مي ثنو 0 ال

 الذل 6 املا فرح 1 نيعلا لصف

 اشعال ىنسولا# ؛ ؛ هناده تمسك اب رابيعك «٠ دشنأو راها عملا ار ءالا نبا

 ا و زج

 بعملاو قوسلاب قذاسملا قئاسلا بقعا وُ لالا اهنا نوكيا بين
 8 ا هو

 ا لا بقعلاو مامالادعبةفالخل عار عال بعلو بقعلاريسع

 زحارلالوقه:مو قالي مارلا

 و ب و 4 سا و 1 ا

 0 :نداشوأ د بقعمفوتلا نيبأ مم 0

 سد ةهم
5 

 < عر 6 ع

 ناكىزذلاَت كرر طوخ افاذر ةسلا تاليا هيبقاعت 0ع

 موراتا ردقلا قد 0 و هريغ ولا ًّ نماهلمسابف الام ردا هيَ و ىشع

 تيمكلا لاك تايلر ا

 و وون .٠ ( ىلا

 بج نإ ريغديملا د #3 0 : ددالخلادكذلا تراس 9

> 2 

 مس تس

 العدو اقتل نمدل-هجب ذاانةمقع لاق ع نموَةقبلا نسعع رسكلاب هزار هلاناكو :

 راو فرك «ةطَدحلاتابقعْلاو هنشءرِدسقلادزاركو نيعلامضنتويرس اا
 9 هو . مس #

 اع أو نوم قاعي مهالرامااو لملل ١ 1 المساق وفن نوظذك هفاَحن مم 4 كي ناي متابع

 وو - < 0

 ءارفلا لاق ا هلبا ارعالا ضعدأرق 5و رك ذوهوةماللعو ةيائو كاس لا

 ىلل_لل ١ دك الفرا 374 المو راهنلا 2 اليسع لليل 3294 الم* 1 املا تاما

 كك المد 1.4 ةٌقحَسو كانو دعو دفاعها ناعم رشا ل ١ لاك

 داعراهنلا لق اذاكراملا 59 ”الهدعصوليللا كن المهعمءاس للا "اجا ذاقدايعلا ظؤعر اهنلا

 - اه

 هيلاداعم ل 3 ايون ى اقع موف اوأجمن "اكليل ةكئ المع ورَعَصْنم

 و 0 تاو سدس و ى ل 8
 تعالت ايقعملسو عيبا لم يتالو توم عيت طولا هن المو تبقعدقو

 و سو سس سو ع

ث وأن .الد هدمت هو ةصبسا نت د النوات الدهن الصرب دن جاتا
 رك دوش دبش نبذ : ال

 بدول و سس

 هداك ابيع لاتاهن الواتس دسم تاليا عال تارت ةربكستنث الواعي نا

 فاحام' و لك نبق اولاق سانلا تاعي فاك تامين تابع هل اوقيدارأ | رهع * لاق و

 وويل ار ءالانياد ثنأو كبقاميقعب

 9 هم

 ايتميو الاعب ا كل 2 اس خجلا

 د ه- و ىو - 004

 بقع عجلاو رع ولبطاف وي رطةنقعلا و لاباس تابشعةدحا ها و ب دومهدعل ر ءلوقب

3 
 تناك ويد جم ري ولتوهو هيف ف قدرطلا سوم ليون نت تاقعو

 طيضولا مقل ا!ةعملاوهلوق

 ىفطيضو نك مكحن ا ىف

 لكشلاب حادعلاكسوماقلا
 مص مو | لعاق م٠ نسدكا

 لا دكنا!تدراحو هلوق

 در حةدامىفاضي اهدشنأ

 فر رع لانه هطيضقف عقوو

 يدعم أ انهم لصيلف

 قلاف مل تابقعمهل هلوق
 تابقعمناسنالل ىأمكحما

 ىأب نومقتعي دكت المىأ

 هن :وطمد ضعي بق«امهضعد

 مه أ ىأهتنا سهأ نم

 هنوةظح لونك هيهللا

 هلئا سصهأن و هللا حأ ندع

 ل اوعفدبن [توردقد مهنأال

 ىععم ها هنن ىعأ هنع



 ! 70000( ابار ه نعلالصف 0
 ووو

 رت او فطغي لى أثقل وردم لَو لاعت لوقو هئاضتادارالىًاهمكط بعمال 1
- - 

 ليو رش عجب ريل د»اجصلاكو تنل ل ةداتثلاقو برعل مالك ن وهو لهقو

 وأ اريخّلجرلا َبَهَّمَع او عحرىأ #3 اقَعّتاملاَلا قوتنا 35 حامرطلا لاو بدعم عجز

 - 577 و - لع ٠6 ”> و -_

 هيقاعو ةبوقعلا ءالاوأو سل فاعل جرلا ىزجت نأ ةبقاعملاو باقعلاو 0000 ع

 1 هم سف < و ها

 اداريا ءترقعتو ال 0 دسم دع اذ للحل لات قعو هبمدَحءاقعو ةيقاعمهبنذ
 و

 دل 96 ب نس

 نا لاو لدم وهيشتككش

 رب سب و يو وع 28 0

 بذك المراحل ا 2 باسل م ئوأت

 و د

 "سلال كيلو #* هم 2 دلوع هدا

 با اصلا ى ل مس ةمدس

 رافكلاىلا مكحاوز أ ع ا :يكتافناوىلاعت هلوقو رم ا مادخل

 لاق ديدشتلاب ٌميقعف دمج اهأر 8 ةوم_ةناه ا رسماهأرف ذلك يبق

 95 ماع هم لل ا سل نس عل لال نتج هن ع

 تاعفىذامىف فعاضتو فءعضتورعاصتورعدت كلوقك ىب هولأق مسقاَع عع موءأرس هأا

 85 5 م هم

 لاتقلا ىف مهو ءانعف َميقاعف أر 1 نمك ودخل اىودسا والاف و ةفبفل ميقعفاك هردو تلعافو

 كارل 2-38 دو 6 -_ هدد - 3

 ىأاضإ دج - ميشع 22 مالا قاهذ دوج مم 2 و مهخفهانعخ م عيشعفارق ندو حم ىدح هن رشا

 م 7 2س

 نمن أى الا * سرعتواد عيتمنو ” :رطلاقو غلب اديدشتلا نأالا ى ا

 | ااساو نت ةةديعت م نمىلا وأنس ا 2 . ملام 21 ] نماتمت

 ام-شمئانغل اىفهق-نم نع 8 ًارغنمرهملاةمدغلا نمى ل 1 7 |تيهذىذلاف هيلع لع
 ا وك

 رب زعلا لب تاو رأثلا ءلردملا بقامملاوبععلاو ءاسنلاروهمح اراد هالك دس 34

 ىنار الان ادك ذآو هد ميو عاملثعاوبقاعف ءقاعتاو

 ةهميسو «<

 بقاع توال ساطعلا“ 2 535 اسراف قرا اان هلثلو

 3 مس سس 1220

 نييامرد- ةرأثلا ارد لكى أ ساطعلا“ ام هلوقو هيومد هيبقامملا كدر ذتومالكأ

 8م ع وم و سم هد دكه

 او ول وا لهالزبا 4 دشنأوباَقعلا شهلا ىعدالان ءعو ساطعلاو تيمذتلا

 ” م راع مداح مانو ومالكلا بم مالكل ىمههنللاعل هنا لاقد و

 5-5 . ساسوو
 لكبشعو الا ءاززب ىقعلاو ه هازاح ىأ هتعاطب هبّقعأو اناا لامار رداوثلا

 هس س7

 هريغو الامال برا َبنَعو عيرلاو ةعااو هت هلق اموكنابقعودابظعو ى



 ان ب ا ا ا ع
 , 3 ريو يا ا خد

1 

 مي

 1 : (بقع) ءاملا رح 5 نيعلالصذ

 جم هوو 5

 اهيسنمال اءاهانبل 5 اهيضْقأ بقع زم

 سوح و موو 2

 0 اهكراش تللوقي ابةمالواهما تأ هلوقو اير نعد هننالح أوتي قوش ا اى 1

 معهد ه مو

 ع فدرلا ةماقالا زم لببأناب الو اراهغاذهرلذ اهرب
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 مانا اناكف ثد.دخلافقو قامت دسح اولكَبكرةبادلا ىلعنار ةاسملا سةاعّتو هسقا]

 8 و هءع

 ثءاج أن الذ ُةبعْسساج لاقي دحاود عب ادح مرت افرع تاه
 م

2 2 

 ُتقاعلاَبو يوشع ذكد شط تا 0000 كلاىقو هءوكرّتقوو هيو :

 لحرلالوشيو هيي ل م ىفهّنح ءازاذا ةقعلا . نملح>رلا

 اة مو 59 رس 2

 ىلاٌةفال_ لات اوحناملو لعلك كاذكو ىبقعبكرأ 7 ًاىتح لإ زنا ىأ بقاعو بقعأ له 2

 كزئالوقي «ايما مشاه [ىقعأ 3 نءافل اذ سا 200

 3 ومم سيديو

 ىأ بوك ناز مانالقتمقتعاو مكم دعبل مهانو 7 متافوناكو ريح ةفالخلا نع
 - وو و يسدءهو د م يسوث وهو 2

 ةبقاعملا ل مةبَقع تبكر وةبقع بكراذا راو فا ودا 5 ردتلزت

 رانا عون .عافم نمل فذ نأكفرح تالا فرس ف ذتق نأ فال ىف فل

 ءاملاوءاعل انيبب عت برعل اوضورعلارولطشن هرواطُش 0 وهوعاملا َة قسوتونلا فذ

 م يلمح سا

 هعاضترا نامت[ برت اطل ميا هيلجر نب حواربكاعو فدجوْت دج لم بقاعنو

 ىلا الانبا هدشنأ وقد هطاطخماو
-2 >9 2 

 ايقح 1 هلق » ةشسع و رعب درعو

 28 ىهدوهو بس 2

 2 هلا ةيقطل كيا م

 عد وو

 ع

 يي 5 51 78 مَن ظ . 1

 ديعتت ىم بأن رلاقداعمل اوهوبقعم دقو اهيلعناكى لاا هتلاسريغىلاريصب ىأنقعَم أوةىعم |
 «سو 5 ,” هك 3 6و5 - 0 0

 اتيم-ناك اذا ةعملا فوكو و بقعملا ماو ىدامآلا ندع ا اوهزوغبانعت 5 ل
 مو 3 8 15 صم هس دعس ل 1001 ل و و < هت وس

 رداد عال تضل لاهو هعشرل لاب قعتو 2 بتعمل فص تاراع 5 كا

 و َ ءس

 ىوتغلا لقط لاك همنا ركاز رو لاى قعتلاو

 دعت .انمانأ كت ردتسااذا بانل اوفآلاَدك اف و < موءو
 03 2 5 8ر2 3

 فراك مورا هلاةوكز 1 ءد>أ لاقي الا ا اوبن

 ميو 89 ع ع 7 5

 ليفطلاف عت تا توف رفالا قو 00 اناء .فبشعتلا ىسانلض أل كأ

5 

 بقعمبيراللاهيف جان للا ع قالوه لد مري واع

> 

 ا



 برذهتلا ىف طيضانا ةعوهلوق
 نبت ىفادكونيعلا مضي
 هدب وب وةناهنلا نم نيتصت
 مضر اتا بحاصعب رمصت

 فاقلانوكجوزععلا
 نأ نمرطتافاعاشااههذو

 رسكلاب عرصتلاحراشلل

 اريثكوافلسهل دحنإلو

 لكشل اس طبض حرضبام
 5 رمضلاةريثك ع ملقلا

 ءارقمسالاب انل مضنا|ك
 رر حر يغهحرشف ”هل+ انو
 عمت هنأ

 قهدشن أى بامعأهلوق

 ةداملاو ىف بانطأ عرف

 منعم ها ةررحانه

000 

 هد 386 : 5 ىس 5 - م 8-ن -- ودع © سر

 فاتلا ه-سفت ىلع فاح اي . الىدل اًرطضملا قاده وى رق نفذ وم رجا ع ف وك

 ِء 5 و دو

 الديمهتمذخأي نأو هو ةمشعو ىقع مهنمدخأ ذابت ورايا شعر سبة علا
 يل م م

 ماك مم

 هتيقاعفُتدسو ىأةمادنه تم ٌتيقتعافاذكّت هيفاشو و مده هأن مب قعنو هناواع

 مو و

 ةئيسوأ هئسح ىفعو او اناّدعإ ! مالا مءأو هسقعناك لسحرلامةعأو ه-_ هادي
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 وود ه2 8 - 7 معو

 ةيقاعىانابقعدم أ ةناورفو ةموظكم افرع ةعرج نم ىقعدجسأ عرج نمامئ:د-هطلاىو
 و

 سس 227 4 ع 7

 لاق لدياالذ هز هرعت ةعاو
01 - 

 و سود و 0 ق هش ع هد

 000 9 د ه علل بقري زع نما

 ووك

 رت َتمَعْفا رخىلانالف قأ لاقي و: ةرحلواهتلاستن 01 يسع تأ ساذاربكل ا تيعتلاقم و
 و2 ه2 نود تب 3 و ه_-_ 3-1-9

 م اريطتم ًاراذاريطن ءةيقاعتيارلاق و 3 ا 00 ننام

 9 ساس

 كو اهَدضْن ام ارون مدرا+ كركم | ىطَسقعأو اع 00000 اكعد

 ظ قنا طف _صوف امثل لاق تدع لع ارفع ةدو مانغا تاق ضعي فلخ هش ِبرط

 ئىآ

 ةقاثلا ارهظ ىلعم تلا

 5 8< هم 5 و ىلع 2 - 2 7 جو ح

 0 7 5 00 رضاهم وصتءداذا

 ا 3 هو و سا 1

 ع اركان يكب ستان « دايت مو قدشنأوتافاسل نيك باقل ءالا

00 

 | تان ويورملا سرس هلال م كك

 ناقغلاو رءازونمرخ اساس | وطىأٌةبك رانية عدقو 9 طلاب

 اناووؤ تام لممةلام لسانا لْصْفَي ىأ رئبلا فىطلا ىلع ل : نرخ

 نقع و ا و رن هاش ل » ألح راق و هن رضي هيلع عع ؟لاقد هوفاقلا مطل ب معأ
 وروو 700029 وهي و 7ه-

 اضنأ ةمقعلاو نيك“ر ةردقة عل و 0 ةلواثت أمقعبقعن :هزكاف ل رازأ

 وى 2: و وة

 اماللاج رلاعمرستالاهنأ ىأ * ةرا انضادوَح * لاقّبقع عب اووريستامرذق
 و سوم

 ةمرلا ىذلوقك اقروا جمنلكل ذل متل

 عضاوٌخَنيربلا ف س ,دعّلبلالو د قرشا وأمك 9

 وس5و هَ

 [,قثرو لج رلااهيرلالاا شبة ل هنن وُتلاَهنشَعْلاو ةلودلاةممعلاو

 سم و»# ع مرور

 كار ءالا :ادشنأ ةلودلام ءانتيم-ليالاناك هتلودىأ هتسفع



 ال .
ْ 70 

١ 7 3 

 ١ ظ 0
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 بورا

 ا

 ل

 هب * ١ (فقع) .. .كلاقرناو نملالخت
 سوو عهد

 ةمرااو ادارأ ىفملااذهو امض ل .اناو للا نطل ن ماو اذا كلذكو اهب ةعضولاف

 ميلظاافصي هلوقن
 2و ى ٌه- 3

 تقع هلك رللاو ورمل جئالزم « هتسقعومونتو ءاءاهلأ

 0 اا :اعارذدلت نأاهتداعنمت لاةأرملاباَععملاو مد-قةتدقو

 د رعالانبا مك ماذا كلذو عل اًةيقعلا يو كلو ةرقاةبقعو را

 لاك ةيمةنسلا ف رمان 5 محك مضلاب رَهقلا

 را ةبقعالاد ريدذلاالو 8 "ايوا اوم 5

 عض ذوماذدهو رسكلة ىامحأ لاما ورو ل لولا ىفكلذلعمي لوش صاعى ضع.لوه

 ىو -ةنيعوتسلل ١ فرت نراسي هوت تما ةسح رش لك ىفكللا مط رملانالرظن

 ٍباَقتَعلا وُيَقاعَتلا و 0 هش لك ىقيلعفب تاك اذا ربل بعال انين يقرا اصلا

 امهواذهَّسعداذهءاجاذاىأ نابقتعي :ونا باعت امهواتيْشَبعأْ :لكبيقعلاو لواَدَتلا

 هيحاصي مَع 0 | 3 ناس امه ونابق ام نايل ]| ويلا او راجل | دريل لنبات

 سام بدق © 6 يق 5 هم مدس س

 نأال تارت هنا حبر 0 د> فوة تذ "ل افكيقاعيىذلاكي فو

 كاذعبشت َن ال ًيئاهحاصلم اتاك (فروقراباع هيد :ادلا مشت لطنأ اكا أ ٍتاعشَبرَْل

 هل بيق او ادد أٌبيقع ءوبقاعم 9 4 ةهمقعتءاحكأ أ همقاع وه دعن ءاح رامنا اللا اَنَقع و ع _

 م
 و سرمد 3 هرم ع

 ناك 000 وهنابق- عل دايك و ا ًاهقتعا ودعي ن الف هّسَقَع ون رالف َسَعَد وأ[
0-1 1 

 0 30 0 2 ةه

 ىقعتو مونتلا ةرموع 0اس يقر ليو ا درك الافو هيلعنانواعتي

 رار رلاىد ََ اوقىعمازه وعل را نم“ ا :اهيلعٌّتيال اوديِشَع ىثوو وز اةراج كلذدعب

 2 -ظييشتعاو هج رتل امدهردس صقر د ددقو » بَمع هلى رماو ورا حالم 2 هنبشَعَو
 هه 26 -

 ض وعلا هبسشوهو ىشعلاهنم مال اوبس هنا حابه اهسبقعأ او هم ددب# سمر حالو |[

 ع 2

 هلوق نءععوهو هديأوهّضوعى أ ارحم بقعأف هضاتعاارش اارشمت لل

 دشرلا ىلع هلاداوكعاطأ اك : تعاطي هع ف عاطأْن مو

 دو صم 2ص ٠ "2# اي و هدو

 هت و هير وع ءلطانا همدشحتو لح لا تسقعتساو ريخىلارم مد نم عجراذاناقعإ لجرلا بع او

 02000 هو ده <. 4 هو وو. هل

 الري أ ىفءاهنمكيطءاسثي د لسا فو الدي هنمترحأاذاةبقع ريس أ نمتدخ لوقو

 ممذخأت ىأهارقلثع م.م عي نأ هلذد ورد. نافةفامضا اثيدحىفو قالطالاوءاقيالا نع

 هةر ديموعمر عج



 و اي

 حرت لج رلا بةعملاوهلوق
 هلمكتلا فب قعملا طبضوملا

 ءانبلاب رك طبضو مظعك"
 طيضو دحملا هعّو لوهسلل

 بقعملايذهتلا ف

 لعافلاءانيلابيرذ لجرلاو

 ما هيحونيطبضلا الكو
 3 5ك

 ١ .(بقع) ءايلا فرح 5 نيعلا لصف 151

 ذهن مب لصفاوعتجاف موقىلا لسيرة لبللا رخآن م مامالا ماك نيت ورتوأ حك وسان
 200 هم 9- 0 ال 5 عَ 4 - 2 0 3 0.

 لحأو تاحيورت سجس كلذ 2 ورلا : نم لصين سهام ماسبق هيدارأ اذار اح كلذ نافاومانام

 مهبىلصيا لالا رخأ عجرم تاحيورلا لب .الاّلوأ مهب كوم !نوكي نثامأةلاك ه.لعقارعلا

 سنأناكو ” لاس هاك سوي بن دعسو سنن عىوراملهوركمكلذناذةءاج
 « هان ساه 1

 3 اهريعو ًاةالصن مال لميت بقعا «ثلافو ا سم هن هأد

 ىذااوهلوقي فارعالا اتءمسولاق ةوزغدعاةو ْرْغوَد ل مدس السي تاع ءلاقد هموب

 2 ددحفو ةاللا كات فداعأ بنعم نم لصلاق ةينابهنلادوعت م ىلا لشي . 37 و . رت 3 6 . 8. 8 1
 89 ءوس

 لاش "اع |ثعبس : رامؤقد امامك لا ماعلكف شوا بقينا هنأ

 م3 هم 2

 هلاسن مى ممل جرل اوعي ن أب يقعتلاو م رغم ماكمهحواذا اوقع او مهلاثمأب هب زاغلا بق

 و ةم5س)ث -

 بدعم ماللاههقريواسغم 5 يلوا داو اول

 يور ردقوبم لتلا أود ناهس ذرات ةناح نم ا لو

 دطصتت أ :اوملا فىسقلت ناو د ىنقلت 0

 ه-ءوعو مد هل مست“ ) ع 3

 دعي سولحلاةالَصا اىفبيقعَتل و انهو اذهل ءقاذاس قع او بقءوايةعمن | الىكآ

 ةقدصتالفَقّدصأ و ةالصلاف وهفةالصف تقع نمش دخل اف و 0 2 نادل
 7و

 سقااو سمالاق ت اف وف كواميت رون اناك انا اطأ اهمقَع | اوناتنومالا ١ بقئاهبف سدل

 ان ا
 هثو و يك هو ذ- مياس و وه 1

 بقعمرغفئاطوأةر 24 دك هن اك حاز الاؤدضخيو

 انا وسد

 ىلادوُنم نسل ىلا دونم برين اامأ او للموت قره و

 مه 6ع هول و 7 ه 4

 تبقع أو ابشع ب ةءّتناكمىلا ناكم نمل لا تي ىا عالانبان ءّبقاو علا ىبهف“املا

 ةيقاعتوكت الو ضخ دعتر م بقل اها ارعالان با يتدبلا نم نر امهالك

 ل5 م 5

 دعب يهدرولابقاعتلاو بلا بقا عنوكنالولات شر الك 7 كلذ دج ةنسوفالا

 لا تفرصلا اذافق ض ودا ىلعتاكر ل ليال ازامعأ انعم قاتم او ةرمه

 د ه هرصددص» 9 مودم

 كلوش بع دهطرراوا بل و ٍبتعلاتارظالا ىعو ىرخأ هئاكم

 ضملا الوش ع همم ”لذتا عرتت أ ىرأا ىف ةشاملاٌةمشعو اهتسشع كلذفتب رشفاشد عن

 دف
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 ١١و (بقع) ءايلافرح 5 نعل | لصف

 و سسو مود وو رك ع | 1

 بقءملاو بوهع "ل ًاودعنالف بقع : ون الذ يعذ و . راس 11 عمايل و ركنا يلق

وغا نحنا
 : هناك ي

- 

 وس هس بلص إل 9 صد

 مولاظكا قس ب تقعملابلط * هحاهوجا و 1 0

 لاو هدشنأو د هبلطفدد اذا هلا فتقع هلوق ىلع ىرشوخلا هيدهشتساّ دنلا اذهو

 اًضألاَش دو لان «ناةامعمو اضذالا ىف ضخ بعمل مولا وعباس تع 0

 هيلعَسَقع وال اوهفم بعمل وال عاق مولظملان رك ا ]1 يحق لطامملا رغا اقل

لا عم جر ُلَجرااَسَقَع اع راونلا نها أوبن إو اربد م كولد :زتلافد عجوز
 ريخ ى

 ه#هم 2

 ةسهتذك هانعملاتة ىلا ارعال انما هرسسف هيشع مودل انأو هيرشي رم لوقو

 98 < وودول ع وسام ع

 اولاه و افعضهنمتمقعا ىأتعحر روم ولات ادفع نود تارا ولا

 ءزاوذلا# عوشرلا حلاو عج برا ىأ هللا ىلا معلا
 ما 9 دو )وم 7

 ماك هملع طا نى َنطارت #3 انفع َْن درطت دذكلاَحايصْنأك

4 
 9< «* ه2 9و ساس اس داعو سوس

 رعسل زار رو زغيب ىذلا بقعا رشا ا اند , تدربلا نرد صن رطل هانعم

 قو ٠ ودا زغدعبت ارعو ال_صدعية العب تقعو لوم ادعبراهأ ىف يقي :الووس ارسم

 و
 25- 'ً 5 7ة دم و ص

 فقط نر ذليل نوكيى اسامي وح دالا

 ه7 س7ه
 47 6 - هيك ن1

 شويا بقع ناكهنار ع د د هنمو اهريغ ىرخأ | مقعَت ىتح منان دوعت نأ فلكس تداع

 - و

 ةفئاط لس ه3 ىأ اب 100 ا خلال فر ةال اع امث.د1+اىفو ماعلكىف

 يلبس هم

 ىَضاَقْتي ىدالوو ورع ع دعنا وزَعو زغيىذلا لاقي و ةازغلا َبْفاعَاموْاهّنيم-ن ةقئاطدسعب

 سمعو 3س

 5 موال قس بَاب * ديبل سب دكنأ و بقع هيضاقت ف هم رمل وعبيد

 5 9و و ه9

 ندع تنذل لوري هداك اال ارك رار اا ىلعركي ىذلا بقعملاوأ

 كلذك ةضيرفلادعبو :ةلفانلا ىف بقع ىرخ هور رعى ءابقعوزملال وأ ف تصيرلاذا

 ىلاماشلا ف وراني ى أ الث أليللا توقعي همداو هنأ 1س ًاووهناك ةرب رهىأثد دحفو

 توسل ف اوس مهممأف ناضمرف بيقعتلا ن 2 ء لع سنا كلام سناك دد قو ةالصلا

 س سم يوم # هد

 نأوهنيقعتلارثالانبالاق هنوفاخ رّشوأهنوح رريمالا نوعج ريال منا لاذ بيذهتلا ىو

 00 ” © كب

 1 َبحأودجحسلا اولسوي أكف عب لاش :لفانلةالصانوه ه.دارأو هيفدوعت م الك لت

 ناض مرر مش ىفءامالا لصاذاهب وقارن, قدما نع ىرعزالا ى-وتومبلاف كاذنوكي نأ

 (ىلا برءااناسأ م 1غ



 ءابلافرح + نيعلالصف ا

 ت2 1 .4

 هلوقورك ذ را ك1 كاب لالوقو دلو هل سدا ىا ه4 بقاع نالفا تسل مهلوقو
 و 2

 9 .1 نهد او ن«لازبال نعد مال لا هملع مشا رباب ةعدا رأهبقعىف يقال هلع وانا

 موهنمَبمعأفدالوأ ةثالث هناك لاقيادلوىأ بقع كرتوٌتاماذا ل ' بحرلات بقعأو باتعأ عم لاو

 قولا لوط لوقوح وجروح ىأ نال

 بقري دعاكم مودا ن ما الاه عدت لهجولا ردع ر هك
2- 2 

 هم ه)و ئ د ل "2

 نمءأ ارز هنأ ىأ هال د حادا وهدد لد مّكالهاذا هنأ ىنعب

 م45 < 17 0

 ةيقاعوا شعب ةعيهسأ اناس همشءلثموهو 500 اذان ا هيف عاف الفى هدو هموك

 8 سم رزه م ص اما 1

 1 | وهف ةد عب 0 دع ءلاو مزال لوالا امتع يفعي همة كل ذكو فلتاذا َبدَعو

 ١ هيقءافَن الفهد , ذاك اهتهقول سدل ىلاعتهلوقكردصا ع اوهولاق هبقاعوةبقاع

 ؛ ٍْ لكو دلع لك 0 هِيقَعلثموهودلَحاذا هب

 : 9 0 : 2 58 مدعم مم

 ىاأن ويضشعو اما نما 2 و 1 1 1 ءواَملَحَن م وع وه-.قعو همةعدقف أ شف لخأم

 بقعملاو م الاراصو ثم ”لفلوالاَنكداذااذه اذه سمعو انلكراامد اور

 مم م8 ع موس عمو+ 7ةسرىو<

 بنود لاك داي رف اموامهبقعأو هدعن علطد ىاإمد بقمد م

 5 9و 259 © و + . لرلصو عاق ع <:

 00 ةريعودافراادعب 2 ةرسسح ىنومفعأو فبىدوأ

 هم سمو ّ ةهمدءو 95و دس

 هتمقعافةلك 0 لاق و ةمادزهتبقاعؤ تدب وئأةمادن مشق ءافاذك تلعفلاشو

 و

 هثمتمقاىأ د كلا تما هنمش لاب عبلة هنمٌتيقأ اعد 3 2

 نالفىةَبْق عن الفلاش, قالا اوما مهد“ اج ذايب باع ودا

 هلذاك هلناك وى أ ماكل ُيَمَع هلناك ماعلا عاتب اذال_-ر اللاعب و موئم قف نم أ اىأ

 ْ 4 وهيلعدهللا ىلص ىلا ىلعم مدقب د دلا ف و هةاكىذلا لبق وديا !نودىذلاٌقاعلا وتاوخ

 1 فاك ىذلاب وملاَو بقاع و هةعيدسلا فاك :نمّيقاعلاف بقاعل وديان ار ىراصن

 بادصأو مم ع داب اعلا يلازم رخ ”الاٌبقاعلا و ريكا فلبةناكنم

 لس وهَملِع هللا ىلص 7 ولسرلارخ [ىأتقاعلاان ف 1 و كب لاول تفاعلو موتا م

 ىَدق ىلع سانل 0 ريشا او َرْمكلا ىدقلاوسي حالا اووي اان ودا اهنا سجل

 اقع ىلع تسي نالذو لئن 1ك اقو ءايبنالا را بقاعلا ديس عوأ لاف بقاعلاو

 ناكنمتفا ىذلان وعلا تفاعلا و رهدءيىأم وتبع ىلعلبقو م «رثإفىأن الغلا

 هلق
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 "ا
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 كال

 (تقع) 1 الافرع 5 نيعلا لصق
 يلع ارجاع[ ل وتهدرالتردلبا لو هدارأ سم أ نهفرصني نأ ب يقعتلاو يأ عدجو 12 1 00-م هو-و ع 7 9 م26

 رفكلاىلا نيعجارىأم_مباقعأ للعيد ل ءازازامثيدحلاو و .ةرجهلا ليم 0

 هيقع ىلعو هشعوربشا ابقعىفكتثورا نارا فى يقع مع ”اروىلا اوعحرو مك

 يس اوخا 10 20 ف و رولا بم تن و 1 | وأ شع هنم نسي مايالكأ

 هبقع ةعودبش و هرم بع * لءانالف تح و ه خ 00 رس * كمت ىناعللا وم و هلك

 00و درح آف ناضمرٍبقءىرفاسهنأر ع ثن دح فو هدوم دعب ىأهنابقعو سيفو

 لاننا والا بقع و لا ذبقع -و لاذِبقَ و لاذ بقع ىلع 40 1ىنامعللا لاق و ةيقب هلم

 و ءه وهو سس 2

 بقا يل ةالااوع و تع و ةراذةنالف لعالم و هدعنىأهم ودق بة علت

 راف هير ناكىذلا ىلراَهآعبر رس هيلعري غاىذلا بقل و اهنا و كك رش 1 ىأ اهل

 0-0-5 ءالا نادشنا او هلام

 م هموم 2مو <

 5 هو تيس باّقعْكيض د ريوك انفلات عال

- 
0 

 ىرتبدعباب ربى اناقعاولا ١ ولاق ىرخأد_هند ص وْزْعَب ىأ هبحاص هيلع بةعباباَمع لاق

 رات هعض ذو هى ماق 1 لي اذا .ةعتةالصلا فنالفَسَتع و ِبَعَع ةععج وهى :رهزالا لاك و

 و موس -

 عرش امدعيمال_همىف ءاعنأ 1ىأ ةال-صلا وهف ةااصوَبقَمْنم» د1اىو ئرخأ الص

 -ٍ وو

 0 اهيحاسملافهبقعلات دبل فو نالوا لما و ةالصلا نم

 اعَوطاة ضير ةلاناقعأ انملصو هرقل بعانيل صايل ىحو تاواصلاد_هيتاواصلا

 هدعب'احاذاهمقعل قو شلال نمي دقوهد- تفعيءاجاذا اذه اذه َبقَعو اهدعبىأ

 1 ىددعل“ اجئث 002 يتمم لس كل تالا كال داما

 002 - ه-- ,و «# ما وقوم

 : ينص رقت نكت فئارشملاو مزق افعال اناريطو خب رلابوبعوةيك رلا"اكهبةع

 0 دك هم - م 0 2

 ىرحدعب ىرسهلىأ أ بقعو بقعوذ سرفو نسح عمرا اذوالوشت لوالاىرطاد_ب

 سدقلا 0
 مع و 80 و

 لجمع مج هدف شاجاذا *# هازتها ناك سايح بتعلا ىلع

 ا مس هم #7 هم . هع ١ هه 7 9 مصاص مص ا رول دك

 بهعو ةدوجدا درب هودس ءقيبقعم سرفو اة جب ١بةعدقو بقءوذبوةءدسرفو

 5 تلي حث

 و
 8 صم © أي و وره 5 وم# دع

 م ةالأب بيشلا ىف بقعا و داوسل ان 384 دوه ع بقعل و بقعي بشل

4 4 

 ةئنؤما منا ىلا شغخالا بهذو هدعيتوقابلادآوداوو ل رادْوةبقاعلاو يطل

 بقعو ةعوذ سرفو هلوق

 اهرسكو فاقا!نوكسىأإ| |

 هريغو مكحناب كل ذك طيضأك

 ىرخلاس معلا سوماقلا ىفو

 داولا دلو وداولاو ىرخلادعب

 لاف ننكف . ىقملاكا

 ها نيينعملا ف ىأهحراش
 نأ ن ممهوّتام هيعفدتلق
 فاشل عجار فتككهلوق

 لكلا ىفوأ امهيفلاقل الاو
 هععم هاهنتفدت داعك

 لا شابج بقعلا ىلعهلوق

 وهوب د دهتل اكمدشنأ اذك

 ل و كلذك ,تاوبدلا ىف

 ىرهوم لكم زهولا دىدامىف
 نيعضوملافةداملاو لبذل ىلع
 هياور نم عنامالذ ةرر

 ىىععم ىمأ أمهم



 )عقب( 
ملاق رح #3 نيعلا لص

 ءا
1 ٠» 

 وم 2 .ه -<مةو ندد ©: ىرس

 بست فوم اهلايذأ 2 اولهأ نم توخذاملعترح

 هيقاعو هتبقاعو هع وو لكبقع 0 ءانصالم تاذةمصللا 00 را :ومتعلا
55 - 

 5 هر و وم هوز

 ىلذهلاريهرنيدلاخ لاق هر [هنايقعوهاءوهتنقعو

 يفكروا رابشعنا واكف 5 ةفاخعلباَخن موُكشت تدك اف

 ةبقاغلاك ىَّمعلاو نايثعلاو ُبٌدعلاوبقاوعلا عمهلباو رمي وءَنانّسَعْفاعَدل ري لوع
 0 9 ب ه5 » م 3 .

 لعام ةبقاعل_جوزعهقا فاكالءانعمبلعت لاق“ اهايقعفاخكالو ليزتستلا فو بّدعلاو
0 ., 

 ش هدمو رمسعو رمسع لثمةبقاعلا بعلو بعلو نه فاتك ةبقاعلا ىف هلع عجرينأ

 ع 2 #- 7٠<

 ملا ءازتب تعلو هازاجىأ هتءاطب هقعأو ةبقاعىأ ١ 2ع ريخوأب أو ريخوهلاعت هلوق

 كلذريغ ىكبعرسس كس الباع دعا م ةقاعلاىأ ريكا فكل علا اولاقو

 دي وه

 ٍْ باقع 1 عمت 6 ّآ ثالث و ومالا ح -وماهمةعو ومد ةلا بقع و ىره رالا

 لوس هم929) سس

 اذاهنال لبق 3 وق وأ ييتحىلا ىرالاقف أها هول مملسم | تعلن ثدد-طلاىفو

 ناطيشلا بقعا ورق وو ناطيشا ابقعن ع نك اقو 0 3 ' أسد ةوسااعابعدوسا

 ةمممو جم <

 امثال سانا سعيدا هج ىذلاو هو نيت دع بلاقي «ب هيبقع ىلع هيقيأ أ عضينأ اوهو ةالصلااق

 5 8 ان 5 هم < ملهم

 ينار ءالانءادشنأ أت قعأ و تاَقَع ايدج و ءوضوأ اقنل هلوسغم رع يقعبلو ارد ن الق و

 هللا ىلصهتنالوسر لاق لاق هنعهللاى ذر 2 37 را »*

 الوعك اانا قتال سل ًامكلهرك أ او ل 0 سو هيلع

 تنأو ى دايس عتالو ناطم شل ل ىلع عقئالو كرعساسقاعْل م
 مد 2 توعد تس مدع هص 272ةمس امر

 ىو ع سامقع بقع همضعاب رض اقع همقعد همقعو مامالا ىلع مَ الو ةالصلاىف

 ريغ نيمدقلا ىلء نا نأ علا ذهورانلا نسال رانلا نمبقاليَو ثيدحلا

 دمعلا كريِفالا رانلادع وال مو هيلع هللا ىلص هنال ني يعكل اىلا ناحرلا لسغ نمديال هنو زب اح
 8. 3 1 00 1 3 0: 8 عءذ 2 -ِ و

 ىذلاوشعلا هنال ب ادعانبقغلا صخاغ أوريب الا نب ١لاو للعلا له رم ا!لوقودو هيلع ضرفام

 لسع نوسش سالو ممنال كل ذل امناو فاذا فذف. بقعا ابحاصدارأ ل دقو لَدغيرل

 0 ل ا 020 1 .٠

 ثدد-حلافو هرب قاوم نالف بةءاوطوو ىتنأاهرتؤملعتلا بقعو ءوضولا فمهلحيرأ

 ةمسض «© هد 5 م هدد عدو ه

 د اذاًيبقعو هبقعى عد وو بعامل لاقل نهال ةرمه 2 همةعم تناك هز هنأ

) 

 هيو



 ارا (بظع)  ءايلافزح « نيعلال هف

 ”ث و2 عاد دع و <ع

 0 0 ديرما يس

 كفل هبل تدور ناكل وسلملاو نبل

 لاق نطقلاو هناك زبْطُعلا ف سبا ة مث وأس و طشيدحفو فوصلاو نطل اْنياَبطعا
 ئ

 و

 00 ا للا د موئاب كرد فهناك / رعاشلا

 مو < 3 وةم ام ءضص

 ىأاذهن منىطعأش 0 ا١ااذه ونال 3 هواطع وأم طعيبطعيىطعءلاب و هنمةعطقةيطغلاو

 سو »سدو جن

 تثيوكل الافران انتج ول ةقرخ ةبطعأ رانا تع ا و نأ

 تالا دلو الاَعْذَق 23 يور اولاد اا

 لاش هحيربيطتلبا لا جالعبيطُتا و ةقرتشةق وأ ةنطق ىأ ةبطع ع ردح الاقيو

 ا #

 دسأ ثدب 1 ًاواسطعأ تا رعت ل

 ه5 2و8 2 -

 باطعمٍقيحَر نما الس مع 3 هادا فك مر أاذا

 م --

 عز بطعملاامىردأا لو وْرلا اودوىرهزالا لاق قمنا

 قع وامل بطي 0 تعقل ىلع تف و هع رم هاك 7 3 رحاب ءبظعير 4 ”اطلا تاع

 2 5-38 محرس ع م ا 007 0

 هداج َبتعو للملا عساي هراخو هد سه هيلع هيظعو هبل ءريصو همر

 لاهتو | تا ندم سبيت راذاةيملا لعبوا سس اذا

 9و9 س

 هيلعةيواظعي يل هسلعاماقن اك اذا باظاعو هو هلام ىلع الف َباََعلا ءالار رك

 نا ةعْبَص لكل مزالل ا لمقو هيلعىوقلاهل ا مزال بالا ىلع مالو ياللا بطلا

 يطاعوأيطع ماعلا :كرداونا| فو نينا بلع باي تلغع لا نيكل بولظعلاو نار ءالا
 و موو ا

 بطنعلاو بطنعلاو سسسلا عضاو.دو الملا لورد هو ايذشو[ذ تو الما هوا دور ذعو
- 

 7 هس و ومص 9 سد 2 2و و 1 ا

 رك ذو*ليقو مكخلادارحلا هلكءايظنعلاو ب 2 :هلاو ىنا.عللا : ن ءرسكلا باطلا باطما

 رالف با ولا وذي وطتع تالا ةغلتتعلا ىءاظلا غفورص' الاداردلا

 0 5 0 دع

 رفضا دار ارك وهاس ناك و بني كلا و ما رخةقاحلا وُيئذلا سلما

 ديبالاق عضو متبل ءو .دارملا از ةابطظنعلا ةةينحو أ لاق

 لما تاك ركل للفن م ا # هد .هرمشلا فس ٌرادلا فرعي
 " 5-5 م >7

 تفي أملا نيل بطعلا ةلوق

 امأو بيذهتل اوىناغصلاو
 ناعلا وهقهسفت نطقلا

 هسمل 5 نوكس ودل وأ مكن

 مصممو أ هوطرضأم هضفو

 لهلا ىلع يظ-و هلوق

 ىدععنظعل 14 اىظع و

 ىلا نم ىلا ىلع ريصلا

 بابن مدل قامو رصنو برعض
 نمنع ىععو طقذ برض
 كلذكهوطيضأكح رف بأ
 عم همأ دجنادبمرصو



 ١٠ ءامأا فرخ 0 نءلا لصف ْ

 هعطق ب ضعاف ّن 3 درا !بضعو وهاهضءأ و ع ءرسكلابتيضءدق و اهم ب | الد ا

 ست  وييبد » ل رىة- وعدو 7-_

 لطح "الا لاقت بضعلا نيب بضعأش كو نإ :رقلادحأ ف نوك, :بضعلالمقو عطقنأف

 مو اي ف اا م هم هوو ص 7و <«

 بٌدعألانركل ثم تزاوهت كر 5 اتانهزت كا نام

 مو "2 #ث - #8 و

 بذعالاب ىعشن نأ ىهنهنأ لو هيلعهللا لص ىنلان ءشثدد1لاى و امضعد رقيضءلاقيو

 نذالاىّضعل انوكيدقولاق لشعلادلانرقلاروسكملا ب ضعالا دعو لاق نذالاو نرقلا

 هو 3 ع ٠ مَ عي 2 6 لآ ع 3 ع

 ددا الو > أهل سل ىذا! لاجرلان لاو رك اهيفوهونرقلا ىففور -ءملاامأف اضدا

 ؛ فيعضلا ٌبوُضعلاَو هل رصانال ىذلا لاجرلان هسدءالالمقو هوخأ تامىذلاَسّضءألا ل دقو

 . ْ ”ل-ارلا لعل ستنال اة يد لع رلاناك اذاوكسانملاف يفاشلا لاو سلال

 حم
 ةمدعو هو «” » ةهعو ومادام

مزلا هْسَسعلاَ هن ”لارحالىذلا نمل
كراون ا نعد ”رعقأاذاايشعهبضعت ةنا

 | لاو 

 ْ هلبتحالكأ انالفهقنابضعيالو هلاك ضعباللاقيو لشناو رعلاو ُلاَشلابَصَعلا ميولاونأ

 لفن يَا قل ىذلازخبا بتل مرح ًارفاولا نم تلا نوكي نأ تسلا هللا

 ءوسضو

 ةئمطخل ال ]وق هذمو ناعم ىلا نكاعافؤم

 ءاحعلا 0 #2 مورا دماتشل ارنا

 00 شقي
 ١ ندألاف و ثلا وهىذلاٍبّضَعلا نم سداو لع ءاهلم ا لسو هيل علنا ىلص ىلا ةقان مسا ءاننمملاو

 لاقو لاك نال ةقوعتم نك ارثالا نب |لاك اههقاودىرهوإلا لاهو هبت مءاهل مءاوهامنا

 و هس 5 را يع 0 :

 و و يوم وي هم
 طقوم دب فيلر ملغ لبد نا ارعالا نا ديلاةريصقلا ى هو

 دى هم ودو*» دم ه ور وس
 هى و-

 0 1 نامه كانو رثعلطاذاة ةءلادإول لاق 0 تكسو بكعو بصءو بهْسو

 هى م دك ه- د هام
 ممعذجممت ةيضءىثثالاو بضعو عأةنر دولا ؛داطاالاقو هعاذخإ لبق كلذوٌبْشَع

 'لالهلا بلع ع وهف ةلانسا تمس اذاقسلاو ملا غد عابر نى

 ٌبطعماه داو وكلاهأاب رطاعملاو كله أه ءأو امطع كلاب طع مهريغو رسانلا فنوكي

 ردث.دحلافو م اناث اهليطع 1س هبحاض لم اوس اريسعبل اوسرفلا بطعو

 وسو # 5 <و

 دعو 1لمتساو رهتقرعسسلان ءهعنل كن رف نع هيريعب دقو الهو ىذه ابطع

 و

 طورشل اهذها ناك امنا ةعراَزملاَن ع لسوميلعهقنا ىلصنلاَىبتنأ مق لاقف عزرا ف ندجلا

 اه

 لو ا|يرسعلا مالك وصدور هزالا لاق 4 *ندع هناف ةلاملا كال قر تود 3
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 44 (بضءإ  ءايلافزح #« داضلالصق١. 000
 35 8 202 0 - ةءوك مد 4 ٠:5 ا 5 2

 داو دهحدعبالا| من م عزتتالةداتقلا ىلع فلق ةنهةبصعلا لاف هنأح ارخلانانع ىوردقو
 . 7 ٠

 و هو هقهعء نك 23 2 س22

 لاضع وربة بصعس دق 00 ىو دباهخ سدت

 » باصعلادوربىاسقلا 1 23 هن :قركاك لالا باص و فاطأأ هريغو لب را

 م ماض د ملا حس

 هيلع ضيقئشلا دعو انيطىلءاه در ساهيل وأ باش :ا| ىوطي ىذا ناسقلا

 يبازعالانبادشنأ ل !ناسصلاو

 و ماوس

 طمع مدبب اص ع« 33 اًصعاذاشيرفاناكو

 ه» هَ 0 9 هم

 لي ر ونتلعاقممال تاكسار ذاولا صو رق بعلو قوُمسسلابى دايم ىلعانضيقانب اع

 و صر ع <

 قادر ل تسد ضيق ىأ لري نأ صعهنالاسصعى «هءامغعاو نايمافم لا

 4 .هاوند+مادأن موكب رو مكي مضت اجأ م كه. صعاعا اوموُقو هقلاىلا اورفههج و

 نيهلا عفن مهضعي هطمضوءامقدنع ةئيدملاب عضومةبصعل ااولزتفةسدملاىلا نب رحاهملاث: د ىفو

 38 هم و شوو ور»ا قي دم 000 ل : '

 ىرهوملادازيظعاا قانا ديد ثا اهلك بولصعلاو ىلصعلاو بل علا (باصعإ) داصلاو

 . دشن و لاحرلا نم
 ها عوج 2 م

 يبا ينارعاب سيلرحاهم يداذلا نمار وأ د ىلصعيل بالا ايا

 ىلا اسبلسللا اهبل الاهل قرمضلاو يصعب الا هذادق حاخلاةبط> فدروىذلاو

 0 لملاو يملا ىلءقاماادب [ةيدسل اىكشةلاتيبلا هتمعرو هسا المهن ان رم 3ك كش

0 
 دم ىموضص و ةهرماددر ه7 ىزوؤود : تاما ع

 عطل! ضع ديضمر نك عطقلاٌبْضعلا (عبنع) برططمسىل هعلدرو هيسض عة ليش

 ايعلاو طا هدي عطب هلع توعد هللا همسدعهلام لو ةدفلتزلا ىلع برقا وا

 مآ م ا 01 هل ىوم

 همصعو "تسيب اناب و ردا را عطاسقلا فيسسلا

 ىناديدَحىأ ا املا 5 ياا رع ءو ماتيس ِتاصَعلد و هس ومو وانت هناسلب

 و همس بت 30 ساعا .٠ «ثوص دن ١1ه َ ةةص 4 ٠

 تلاتة جا+ انام فوامدقادبعاعويط هم نإك نانا وره اجاو مالكلا

 8-5 و اين نفط أ دماغ ع يضمن لكنا لاقي 3 اطل :راهعظلا :لوشاه مول

 عج رئىأ هيلع ب ضعهريغلاف و ه«بنع شت نأوه :واضأ ا : اهتض لاقي و رسكلا#ت رلاىف

 إ -هو عد < وهم

 بضع !لجو ةاشااكلذكو نذالادنو ثا طل و 9 رباك ا الذ ٌُبضاعي نال وهيلع

 0 لاو نر ةروسكم ابشع ناشد اهعب ؛ر طق ازواع ىت 2 .كلاناذ نمار لاجل 0 سو ) رة
 هس و 2ايام

 ىتلاىهلاقبو شاشملاو» ديار ةبو صصص الانبا حاصلا و تضعأ

 ا ا ا تن د ا كولا رع ونحنا ري ورنا ودع
 1 م د 5 : 4 ه6 0 ا

 مذ طيضوملا باصعلاهل وق

 امه وماللاوزءعلا
 مكحلا اود دهتلاكل اوصالاب

 دن اهنح ريصو حادعصلاو

 ديم مأ
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 ها ع

 0 كلاة مامن سرش لاك ١ رسم نساعلس رو

 5 م مه

 هبصاعقيرلا سميت سااماذااروصأ 2 ىنتدجو موتا ىدبأ تحقن او

 مسمءشهع 2 57

 هس يصعب صداق قيرلا تدعو لب الازم «مقاولاب اياب تعفترا تق

 ع ارهث و ؟ اي

70002 1 

 اذابشا تربت 1 اهي ةيشتسا نبال نابل بشباب ا

 و

 قعردبموبءاجليربجن أ نددت ضء:كورو واذ افؤبرلاَبسم نسور

 0 صوتا ىهفثدس 7 نماطلغعع نكن د م/نأف رابغلا هيد مصعد 7 1 2

 بصدعو هد وعوةهس أردس 1 ار نال وب 7 3 56 امهم رك 8 5 تن ,و رحى ناقاعتي

 | إل الات * 0 َلاوطالاَب بصعو « نشناوىنارعالا مان نع همز ملا
 هضم <

 بذطلاوة بسلا وقبل تعمق-ااذ ذار.دكلاب تيصعو لبالا تضع ار هلا لاق هيّسراد

 عجباو عضو ر رواها ْن وكت و - || ىلع ىوتلن ةردصس كلذ لك ةقينح لأن 7 ةريخالا

 عال 6
 لاق صعو ندع

 ىداولا عورُف سضَعلاَبشدت *« ىداَوُتتلَعَىِبسُنا

 || طير رب تسسولا با فارسا قش كفاح

 4 سمس او وم عدم هر ه2 7و م هس ط 2

 هيسشش تقلعاهداتق ٠ همصدعتقاخ ىلا مهتقلع
2 

 لاك برعلا ضعي نأ ىغلبورمس لاق
 مم 9_ قف ه2 وو م سب وودع

 همدش هد .واممداتق #* 0

 هم 5 67

 دكت د مى شي قلع اذاىذلالاح رأا نال و تالدللاو هو رصشلا ىلعىز ىنتل, تانتةيضفلا ولاف

 ه2 55 9

 تارا وسنلهنلع ك ذل ىعلاو بسيسو ءانإبا رااديدشلا لجرلا لاقي و هقراخي

47 
102 

 اهل ثرهظتسا اذا ةداَقا نشا ا طر رف قسمي هياط مووت نسما

 ه7 هو --هسو

 3 تدتك ىف ىلاك ةناعتساللة ب .ءوقرف ىلا بلا بوابه يئن ىأ ةبشنب تكسقماو

 ٍس لوقامأو ملفلاب

 ليلا ةبصعكم درر 5 امم فراملاو علا

٠ 



 و1 (تصضع) ٠ ظ ءاملاف أ نيعلأ ل دق

 لاف برعلا نمةداسأل 0 :لوللل ناصتلا تناكو ٌدماعلا ىهو ةبا علا نمذوخأ وهو | 3 - "7 58 5 ع َّ 0 1 1 1 ا 9
 ع مو  ىع قو 0 /

 ىامممو بصعدهلجرو مهفا ارث امسل رج اسعئارغ < نمةيدابلا ىلا له ناكو ىرهزالا

 موثماك نب ولا لاو 4

 0 م2 7 م 5و تمت يع © ع >> مهعا اجا

 رجلا ىمحي للا جا *« هوبدصعدقرشعمديسسو
 نمد ٠

 لاسقرو اهنالزنا ار ا ةباصعلاك هك. أر ا !اتالاضبأ ام .مسمءلكا لد

 9-2 #ةمساعو سامع ص

 تايقرلا نس ..قلوق هئموهب فكشسا اذاه أر ىلعحات |!ابصخعا

 هسا هم #7 7 5 ل

 .تهذلاهن اكنيبج ىلع 03 هقرغمقوفحاتلا بصبعد

 وح ه4مع ملاقاة يدل عاتب د ٠

 ”, دق ء ”

 هودوسلاك ١ هوب كلذ رشم السالاب هلل ءاماسإف ةباصعلا هوس عي تأ | ىلع راك اءذ_هّلهأ

 51 و 8 مَ 00و سا |
 ٍ ١

 1 اا ارومأ هيب صعتوأحات اس المسجات ايس ميول

 لا ا و ياسا ايار تكاعلا يدرب 0 نادل ظ
 د ام سرع 11 ه2 ه6 :

 وهلدقو 0 ا ,زتلاقو عموتو د دش 0

 ئذلا ترم كل وق نم قدم هوه اي لل هيصيصع هءاولود موعد م اوكلذك برص "هلم ور رطاديد أ ١

 تيقسلب اًتْغص باعث دشنأ يرسل كر ”ددكاذا

 اهمال تلا بصيصع #3 اهم نمثل موبداب

 و 0 مى وه عد

 مياغوتشاو م«تانايس عم ستي سهآم ملا تصَع كال اوق نمد و ًاموهىك 5 رالا لاو

 ه7 مب سم مك ل 9

 َرقو لا مثسانل امدعذا د مههأت ىلع وقام .وقا

 وى) دى م20

 زقولا مث سانلا دعا ةعامل قوه ولا مذلاق و مهن مب أ ىلعي :وةامهلوق |وقوا ْ

 مه ى مو ءءاك هما مات

 نم همف رويل لك ب اصتوذ داب ب صب موبالسلاو أ لاو اهدرمولتوم-مبقاطأ أ ش

 0: 4 و ماع م وو ل هاء -هسثر

 فوَحوأش انعة دو ًارامغن هنا ارودعوابسمءبصعيوقلا بط عوى :ءايملا ١
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 ءابلا فرح «. نعل ل5 4
 #* و ف

 داوم وم ةيسسسعلاارمانوك مةبقاع و ردم عي مالونيست وكب مْنيمالانوكي

 ثيعاذال رسوب | ناكفب وأ لاق هلم الحاسم ولك ناطق اوفو ر بع

 هداتساو بيع ثردح اذه ىرهزالا لاق مهلاعأب لوم سانلا ىلع نوكي لاك ثددس اذهب

 ماشلاٌلادبأ هت ؟ىالذ شانلا ىأَراذاف لاق نك-ةلاثدد_حقو ن هوبملا مناعي اربح

 ثيدحىفو نيعررالاىلا عل نيام ىو ةباصع عجب نا دعا هنوُعيتيف قار رعلا بئاصعو

 ليقو.ق ةاربلا توك بورعل عملا نادانأ قار هلابيئاصعلا ورضا را اع

 ليخيولاجرةسعاجبلكو ابدل هلام بئاَسا هاه لاَ ءةعالجسارأ

 «باَسبعي ط ةياصع# هغدانل الوقدهنمو ةياصع :وةيصعاه ريع و اربط ةعاج وأ امناسر 3

 بيؤذوأ لاك هيما دزام اود او

 *«رس تل © ل

 اشتروا لالخ وذل 5 اك نيدتعاو طاهر نطنَن طرص
0 

 9 قس

 نم ىلء مهعمبأ ًانلاو هيد ةرصل ىلا لج رلا مدين ةيدصعلاو ةسصعل نم معللاو

 ليقرحا يرن ىلعاوعمجتاذافاو ماذا مويلع اود و يملأ اك نيلاظم مير وان

 "01 تمسي ةذااوهو دعلا للا ىلع هموقنيعين مىبصعلا ثيدحلا فو ع
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 دك لو هءنوط» هىأ مهجبطعو ا مهنال بالا هجن متراقالاةصعلاو مهنع
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 اماما بعل ١ و ةيدصعلا ةيدصعلا 5 وأ ةيبصعىلا امدنمانمس دل ثرد_اف و مم

 ٍفذح ىلع#ن 6 هن نيا لبو هانزصاهعموهلانصعتو ةيرما هملاو

 ةدءاسلاف ةو-اوعمجا هنا وبصعو مهزايخ مولا بيو 0

 رو

 مس كدلك الم 5 هباوصعدق موقلا تب ًارزكلو
 وسوم ه 5 0 روع هو

 وس اوبسوسع راو ل قر ب رفىلعاو مد ا ذاق اوءمكسا او .هصوصعأو

 هاه هم هت مدع د «<ةه

 قدح تدصع اول ,الاتيصوصعاو راسل فاوُدَباذاكلذكو ٌتءاصءوةباصعاو راصو
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 كطفل بصعب رويال اةهبضملا ملقا الل دل َّق و ناك نشأ باصسلل ليقدنم و
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 ننال وكل ل اا اتسلاو لّمَقلايضعلاو ةلييطعدو رى هلسقو عضد

 نها بصعنع ىسني نآدارأهنأ هدعهللاىذرر ع ثددح ىفو ماس صلال ةدتعملل

 رهظيي دل قف الا ىفهارت رج أ م سضعلاو نمتلا» نءانيهم لاك ملول خبشُي هنأ تنل وأ

 قدر زرذل الاه بدلا أ

 مر وب ْتعَساو ناو ” ا ءامسلاف ىمما ب صعلااذا

 تب د ؤذونأ لاق اضيأةباسءلاوهوا ْ

 ِبئاَسعلافامطلا تحتَ 5 ردافرتلا ىلع قبال سبع ظ

 لح رلانوثربنيذلا ةيصعلا واهس .الدتنا رقد لج راَثصَعو رجا ىأب مضيق فألا تس ا
 2 الا م

 وو م شو
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 ةياصعا_متدحاو بئاصعلاا هللا خاملاو هبصعدقفاو 3 درادتسا وش لكو ةيسصعا 0 أَ

 ةلظو لاظو ةبلَطو بلاط لئماب_صاعنوكي نأسامقلاو ا اذهن ها

 لاق يقكَمااذاامكسل الاد عو اوكا ىاتالغ وقلما ع

 نيبامٌدعا جب ةباصعلاو ةبصعلاو اقفل نع د لئيرعماَ طعلاتيصعذا 2 مهتلاونأ أ

 العيةاربساا واتا همصع ن نحن زي زعلا لي زختلا فو نيءنزالا ىلا ءلا ١
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 لا“ :لح رنامزلارخ 1 نوكم هنأ دح هبا ىف در فظل 12 ىرهزالا لاق دحاواهلس ل |

 قشثيدخلا اذ هقيدصت تدحوىرهزالا لاك ةيصءعجب وهريثالا نبا لاق باسل 0
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 © بزب حلاو بابلو فرط الاوفر بالاباو 11 اى اوسع ٍ
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 موقلا بصعلا» وهلوق

 عمسم دعت ىذلاك هنأد ملا
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 ها هريغو سوماقلا فاك

 ينعم



 بيذهتلا ف بصعم ظبض
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 هسدك

 نمبوسملاو يدش وسل قطار الاىأ سمعا هس : وصعمةيراجو

 هس )و يه س

 ا رخام رلاوءاصسنملا ونام 0و رضا وةدس عون لاك عارنع 45 را !لاءاسنلا

 نيل اع رسل 00و صادُنلاو الرا وقالزملاو
 سة 9و 9و )5 هسا الد هد «ه-د ا ولا

 لئقو [ وسمر بصعدقو ةغللا هدم الي نه ىرش ونا لبو انو سنت هواغم ا تذاك

 س5 سا سل 5 وس

 عنا لجرال لاقي لح مهعو وب عومل |صعو عوملا نمر < هيتطب دع هال ابوصعم ىف

 و © و سو 7 نس اسوس ؟سو س

 هلوقدنمو ب صعمر هج هناطب ب صيف عودا همم هلع دسشي

 2 1 ا 41 * نس و مو 7نوجبرم س

 اًديصعم ثويعاده قو 3 تريزا سلاظم وو

 سوي 5 9

 82مم

 + سطل حب هرهدأا بصعو عوملا : نم قرد ءب دعت ىذلاسسصملاو مهتعاجأ توما

 م ةم 2--_-- ى ©-و

 نءابصعماعدل برلاَبصَعو بدصعمويهلوق ندوه دهسا م (عصعو ريقف ب صعمل--رو

 دشنأو ىلارعالا ا
 و 5227 وه م وس ىوية-دهامس «©-3 وو :

 مادقممهلاو ذاميصعي لهو د كه واح تاق نم ب صعملا يدد

 هاهم هور 9دوس

 ع وتد ب وطاذاةاشلاءاعمآل لاقي و عدصلاَباَصع ةيضااوم ةطدح اهم“ الاذإاة خف نمت

 اهتمكز ولام“ ءاثا|ءافما نمييصعلا و 'بيصءاهدحا اوبصعا مطب اون مد وحى تاعجم 3

 و «سودم و 11 و 5 0

 ةمدلل اود ليقو رولي ديج-لاك ىو تق اعمالا »بسم ءتةئرلا بيصعلاو مع حلاو

 ”قرشملا هتلاذيعنا
 ا ىو دو سو _عرممبع س ل :و

 سر .رامعلاتاث راهيفبصعال و * ىرقلا لعءامزب ردي كن وأ

 1 1 0 7 ا

 ل لاب اع امل محي ردبىأ بصعيد هاَزَةنالاَصَع عبنولا دوربنمي رخسعلاو

 ها و 8و هدم دو

 ناداوقتك ااعرو ملل لا راسم المعلا وبضءدربلاةيامنا عمدتالو مهلا دور

 لا 00

 سل 9 م ا مس داع

 هيي و

دس نأ مهدح أ عاجاذام .مداعز هك ليق ردَصلابوصعموهاذافةريسفملات يذحىفو
 || هقوح 
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 ١ ةحاح ملا بدلا هلامزاله حرب : الهند ىف ماقأ اهات

 1 ناس هو سس
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 عاام اق < 75ه
 ة.امهلاةباصعلاو يا اهابا مهنا نا حصن اهتدش نم را ْ

 م هو

 هبّبصعاملك و باصتعالاةءيهٌةيصعلاو ةماهعلاو حباتلا تصنع دو 5 راد عام و

 ى هع ع ه<

 ٍبئاستلا معلا ثيدح اد هباسعوهفتت يبو أة قون نمي رقو أرك

 مت و لس

 رديثدح قدروىذأ و ةقرخو ل دنموأةمامعن ا اي ام هو نيخاسنا او

 ومودم

 مهقدلت ى ا اكما الانيا لاه ىسأرباغو.صعاواوأت نايقتالواو عا ةعسا رة

 بلاط امْذ هاو رقاىأنبطاخلاةف :رعم ىلع اذاةعااه راب عىشباو مير ١

 عم سوم ) ور

 ممل زاممذاب تعاهبصعي رد ميشلان صعو ةعمدت ناك ن اوىلااهو.سناو

 ةَلَسلاَبصعم 2 ةفوكلاء سانا ايطخهنأءاخل !نعىو رو اهقرو طقسأ
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 ةرثكلاهقرو ايو و ' مآل« عيدي ىذلا 34 ذا اهقروو 0 درسا

 م
 826م «© دو ه0 9 و <٠ هو

 تاجا ال اب تدل ابتعاث و مس !اهاصُع ايم امك

 اهعطقاو دارأ اذاًكلذا مرايا . ناوقيشاللاهةرورئانتيفءاصغب بو هبا

 7-53 5 هم 8 - 021

 نءام_هريغوشدك اوس !بصعةثمو راارييضتلا لمأو اهلصأ ىلا لوصول مكي تح

 زو ير دا 6 سو 0 6و5

 تصعلاقد 00 اعزنت نأريغن هارد: 00 اوهو ماها

 هس و 5و 8و و ه ع وس

 لحر 00 د هلال -سصعتالثالفب درعلالاثمأ ن هو بودعمو جو هيا سلا

 5 بسنه شف قالَس الو 0 رعاشلالوقهذمو لدي الو رم .الىذلا نيرعلاديدشلا
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 رد 6 در و ردتل لبا م | ًوأاهيدفن د كاياسع وايصءاهيسةيةقانلا َبَصَعو

 رعاشلا لاك كلذ ىلءالا ٠
 - 8 سسوؤو © اع 7 7 3

 اديدُش هيردتاناصع « اه ءويصع فم 1
 0 -و وس سو جحد سود

 لي دعا رف ادأَب تنسَ ىتلاةقانلابوصعلاددزوأ لاقو

 هدو |
 الاف 2 ملعلا ا بولا واةنرطالورغ ة باحت

 لكعى اعاد افصل اصعلاو ةياصعلانا دمي ىأ اهاذفنّتَسْمب ىتديردتالىاق ةاعلأ

 ُ ةعيطخلا لاق قانالتم مرهقلا ىلعى أَلا
 هموم و تواؤاال ا يا

 ردتالفباصءلادشاذا أنو 00 لع باصعلاّدشناتوردت

 و و هر مت ا

 بوصءمل-رو جي اسّجوسخأمن ملا اىنرتسموب قلك ارسم "ديد تاك اذالحرلل لاو

 ناس لاك هس ترا اند افا
 ن7

 هب



 هاما افق لا ا 50 لع نمنع نا 3 ب را تس ع ل ١

 101 ءاملا فرح 0 نيعلا لصف | ط

 م جس -

 لحرو ةيوشعوةباشعَب عدو ءاهلا.ىدال ير كلم بوهعل ع

 بو ةديدشلأ لازهلا نمسا تعد ص اوسع

 م2 ثا تب

 ١ حدواذة بشع قتعأو * ىجيعت ماركا ناني

 لاق:ءابلاورملابةمّشَع ودمع مشلاقي ميلا مشعل كلذكوت ريبكلا بالاك رهتلابةبشعلاو
 ئ 1 و زعل آس انامل 11 هع يم م © عب ع

 رعاشلالاف ريغص مهبف س دلت شعلامع 2 ةتسمعقاب ىلاطع اى أي دشعأف هبلأس

 سس دمصامإا مسسو 52- سا م م 28 000

 ىنايعالا ع نءكلذك ة يشعزوعو ربكورمدوى ادهش لعذو د ناماب | 525

 برم عدسأو نشل برشعلا ب ء) جاعنلا نمت ةربكلااشبأ اةيسكعلاو 0 ف دك دع : م 95 - هم

 ىشاملا مساع وس ون درمش عل اوىرعهزالا ضام“ى رب براشعل+ رو نر كتم
 ئىإ

 ٌناصععلاو ةبادااوناستالا ب صَعبَصَعلا ( بع ( د 3 ردم

 1 "| رقبلاو لبالاك هريغوناسنالا كلذ نوكب ب ةءلابسل واهدتدواهس المَيلا لصافَلا بانطأ

 ا | ملا نيقرملا 3 0 ياللا ةفيتسواءاكحاشلاوءابظلاو مئلاو مغلاو

 لاف حياعز هزي راوسو بصعن هددالقةمطاغل ارش انانودل لاق كش قو بّةعلاو

 لافو اهنمنوكن ةدالقلا نأ ىردًامووهام ىردأ الف ةينامل ًبايثلا ن 5 منا ماعلا ف كاطمتا

 ّْ وهوتانا ىلا لصافمبائطأ ىهوداصلا عقيب ضعلا ى ماغاةناو رلا نى دنع ل كي ىمومونأ

 و همس ءث هيوأعصو ةثوعطةمق هر 5 هاطلا تانا ود م 3 ك0 كو
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 هص 2 م

 رول هربوا مان ننتج دراج اذن ةئزأعلا هنمنود د س د .اذافزردت
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 ارم سو علا دئالقلااهنمم ني روحا ههاب شب صعن مذ نأ 5

 و سس ةومضو تاع 03

 هريغو نيكم باص نمزركناريغوزردااهنمذختي توءرف صرف ىعستةمر <ةبادنسسبصعلانأ
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 1 1 5م مع م م

 5 هد تاسصاهيصعو كب بس ارمصعو هبّيصعامباصعل اوباصعل و الشلبفو

 بئاصعلا اهل لاقت مئامَللاَو هنمةماعلا ةباصعلاو ةءاصملا رسم يسبح

 قدر ررغلا لاق

 94-0 مدل ووو 7 وو دس هدم

 بئاصعلابايدجن مام ءاهل »* ا رلا ناك كرو
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 هس شعب داو بطرلا للكلاب شعلا (بشع) بوص أى دن عءايلاو ءافلابةفقسعلا
 وم < 3 .٠ هو 2 و و2 20 5و سرس

 عقيب رسعلادنغالكلاو باشعا بشعلا عجو قالو جمع راف الكلاناعرشوهو

 شاع ضو رلاقب و حج رلاف تدع هيربلالوقبلانميطرلا بْسعلاو هريفغوبشعلا ىلع 8 - . و هوس عهد 0 وو - و و 5 ظ
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 ” دا الك بلاط بزل 7 هلال روب زاعو » دننأو بلطملا
 58 و

 سوس ع سب وو وهءسرك ام مص

 اولاقو دعب وبامايوزعبزعب نالف نعبزعو ايزاعالك اوناصأاذاموقلاَبَر زعأو ةطوالو

 قو / عنا ىأءاملا نبأ نك رخدأ تبدحفو ضرار و

 لوعلاةدمعبةيلاخاهمأ ىأب اع 5 برا اوعموللأو ء اوهنهذ 20 ةأعثد لح

 نكلواللاه تكيس تدب حلالا ذب رلابماقأ الع وك الا ناك دج قو

 ةيداملا قب وتم ءتذعيدارأو ردبلا ف ىلتذأِل سوميلعهتل لم هقالوسد

 هدانا ككاو زاعلا تكوكلا نوءارتقاك ثد دا ىو ءارلابىوربو
 مو سه 2و

 ىعرملا ف َت تدلع ءدألي :الاتيزعو ةدحوملاءاسلاب رباغل اوءارلاوة عملا نيغلا,براغلا فور ءملاو
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 مد | ,«(بزع) ءالافرح « نيعلالمف

 "اطل لوفدتمو «ينوساشتي مهو ببقار لا :

 ه2 -و
 ه6 عا

 الخ ابسقا ارعلاريطن ا كردمنيا ا اًنطَقاذا
 7 ع ل 0

 +89 ش2 و « م و م 5

 كع رغ 'لايعأ اذالوةتورعونأ هأنوقرع نفسك يلبعبلا ىلع ليخآلا عقواذا برعلا لوو
 عد 9

 رعاشلالوقهنمو لح اىأب قر و

 ووو ه2

 ا ”هيملاذا 5 فلول ءدلسعنالو

 و الا دع ءانوكرفو بوق ةرعد عاومدعولا فا ىف مهلاثمأ نمو

 هناكلذو بوقرعديعاو .ماولاة:فلللا قللت علا هنت ردسي هز ل دأب ذك ناك دعم نا

 لاقف علان 1 الفا ضلع لا اذاكر دوق 52غ لاقفأيشملا ب هل امان 1
 م

 «ث8م ه ىو ع 40ه هب -

 | كو بص ىتحا حلا ترس لفوق رم حاملا ا النفاخ ريصت ى-اهعددل

 ا | ع ' اواهّد لمللا 1 وق ةرءاسلا دعت رع الفارغ ريصت ىحاهعدلاه تطرف :

 سأل !لوقي هيفودعولا ىالثا ىفالثمتراصةأسش
 25 موو س

 بريس ءاخأ ات ا ةرعدعاوم #* ةيصَسك نم فأذا ناك 0-0 و

 هناي كل وقوف 6 الوالاؤاهسه:ةل 0 دما ىهل برم - ىوربوةماسعلابىهوءاتلاب

 ل.طامالا الااهد يعا 25 0 التماولب 3 عددعا اوما
 2 2رر

 ا ةم# :

 هنأ رذطميريظتو دله التبا ازعمو برع لج (بزع 2( ىلا سراوملاديز سرفبوُرعو 5

 : ةأىها ةةصفرعاشلا لاق ايل ال بل ءودب رعةأ او ةمادقموةما ذجتو ةعاوطمو

 هَم-صق رعاشلا لاق هلوق زاير يي ىو ل 6 ص

 ىلوأ سا اريدعل وهزم اة ها رعت ل سعثتدب تلانر علا اح لا زعلااذا

 عم ةمأ ريغصتلاب يشدو 5 نوع 3 يدع لدي نما نزحارلالافو ش

 4 سود

 باز أع .هلاو ناز ٌرعنالحرو همز نم قبال ذلا ركسصلا يأ بزل علا هلوق

 .» و )5 ولام سمس

 هعجو بزاعو هبوب ْرعيبْرَعدقو ءاسنلاو لاحرلا نم مو-هلباو زأالنيذلاٌباَرعلاو

 وك هس ل ع سل و

 تواتر علدنالاةد و موضع هزاج أو برع ل جر لاسقءالو 4 قرعلاوةب زعل مسالاو بارع 54

7 0 
 عم< لا مسابيز رعلاكلذكو هج ظ داو خا ما ماير علا و هن , را زعلاما وأ:

 كلذكو م حاكمشلا ه1 لد ًامانامزنالفَبر رءاولهأتلا د ءبَبرعتو ىزغلاك ْ

 ةلاعفمتافصلا ف ساو زاك ةحاح نمىله ةالاقالام قدوتي طلاب ازعملاو ٌةأرملا

 5 و هد-و 5204 نإ ا 5 5

 الادعتات وعلا نعل دعنا هنالءاه ريغل هثنومناك لاعفمن مناك أمد ارغلا لاق ةملكل اوره فدل

 هكككلس

 عع د



 0000-17 1 اك نيالا ا ل ريعان لبا ب لإ الا 7 ا تيس ل
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 (بقرعإ) ١ ءالافرخ « نيعلال دف 5

 لطالَعَق بيق اره شم ا و يلج و

 سباعئبس قل ئرمالتببلا اذهن أني ذرعا اراسخأ 1 قارس ا 0 ارذى ربْئ الأف

 ىف اناسأ !:هلمق 1 دو
 هو - 4 3 2 مسد <

 لزعلافكلاىدش 3 ىحالسوفرذ ىكدعىردون رد * ىلتا 4 .ءأنأ
 - ال

 كاتم ا نا ل

 لدعتلا كرش راو #* نايدح ىاب 5 لعبط اطق بيقا ارجع كاهل

 را 6 هامدك 1 ب د دل ل 8

-2 -ّ 
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 هزكع تاند الامهزهقدازو

 6< توم ب مده < م مو ع

 #9 نع صاد

 رزيق عشت ةءطلا سلخ أد-فو

9 

 ىلةةسل ى هوتعيرع 3 اني

 مم ع 9

 ىلعل يي مدلا نأ ءانعمو لاق ءارلابلجرلا نس ناد د ودخأ اع ران 2 قاريسلا هرك ذئذااولاف

 عضومىداولان مبوقرعلاو قوتلاؤمدم و ٌوهاامىداولاب وقرعو اهئطورأن'[ ايف احر

 مدد عا

 اذهشقار ءرك الملا ءا ارلا لاق لكي نوير ءلاو ديدش اودلاو انحش هيف

 رعءاشلا لاق هن قيل رطل ل

 ا نجا بيقارعىذ 34 شحو ل هاذ 1 نمِفوعو

 4 سم

 7 م:هو 0 1 و ووو

اوال اهيفى ممل 6 اذياعل لا ىداولا فنوكي قي رطبوقرعلاو
 بوقرعلا# ةريخولأ دح

 < ةع عءمد

 ركنا هدلع َقْقدر دس أاذا همك بكر نو قلك لتفتح

 507 -_ 9 ةمدم <

 تعدعم درخاتدقر 54 63 ىبحاصن ِءّلْر قط:ماذا

 همدمو ج

 00000 ة ضر و 8- 5 00 .دس ان )و ءهذر

 هنملبهسأرخ ؟قطنمفتدخأىأ د بقدعماذرخ || تيقرعت 03 ىذ ء-اضص نءلروطئماذا

 مو ه2 - 0

 سلا نمله يواصتوالاعصو اهمالخعا أي قارعو رومألابيقار ءو تيقعتىورو

 ٠ 5و مت 4

 اذا تدلعو سعال ٌتْقرعرداوتلافو كمعتموأ كاطعأ مئالاىلاٌكيلَطد فءاذهّب در
 ماو ادع 5و و هم «و - ع

> 

 ل ارعلا

 1 ىلتم 5 هرج ىو 27 لد لبست ل ىبمو د ىقلَخ ةرظن ى-مو

 انآ ثفرعتو ناكني اهلهسأ عت فانا قرطلا دمتى ةواهذار طاولابحلا مِئاَخببقا ارعلاو

 َ دشنأو دك تارا قدح اءانعم 3 اق م د# ىأ يقول (ياةيكا ارق

 1 و ,ءةخملا كاحآام ر.ءاولاكو بوق را [خ لاسر الملا فو نرقرفاجت هاروابن

 رهط قار قشلا ىب ملال َرعلاو موقي حب وكر هن عقرأ ىأ لا لو عفر هليوم

 ع

 ظل

 - 7 -هيش “را وس

 201 يا

 و

 اوك توكريا 6

 بيا

5 

 4.ن - 1

 بق 0

0 



 :> تسلل ا عر عي لاا

 00 1 ا انين
 6 0 1 3 , ١ لانو نعال رف 0 8 0 نا 11 د عولقا 0 0

 ون 00 00 1 ا 9 5 1 5 ايد أ ا

 م (بقرع) ءاملاف رس نيعلا لصف ٠

 وس 5

 اهتماناس .اادهفدشن تلال الا وددأ او نمدنأ مهلعت وم سوهيلع هللا 5
 وهدم ةد و

  انالدخّولللا ىننَشيرفاذا 35 هبوعدعاولد هاش دا

 وى مو ًًءء م5 ىو 4 م ومد رد

 ةيقام-ىأةسريعوةبررعردقو قانمسلابرعلاو ةعباسلاءاونلا مساابورعوريثالا نيالا

 2 ل 95 سه <

 نحمل قاجسلا بولا اتم فرك اوس ”رعاتل ذا هخايطل لاق حاخلاثيدحىفو

 00 اولا لايم هان 0 هو مرا بار لاو تان
 ىو هس

 نءاو نول نمبر و سهم قبل رطل كلر طثاد رعلاو ةعامشلافسانلا هلك ًاعزو ؛

 جفلاةبارعو يسار رعنو ماللاوفلالاّةيورعلا أن باحامصلا و فورعم لحرَدب 0

 ظ مايقال ألا نيراصالا نملجنمما

 نيملانةبار اها دست تحفر ةياراماذا

 ىرهزالا ةفشلا طسو تتر ادلا ىه لسقو هنمسآلاملبقو لا دي لا (تترع)

 اهنعّتاأسى :رهوملا اهيفَةغلَسَ رغلا 1 :رعلااملعأ اًمْمْملاطعو مسالا تع ادلللاق.و
 2 7-2 د . 3 -و د 0 2

 ديد_ثلا م بزرع هيك ايزو ا هه يتطاول دا زتاباب أ

 و ماو دم 7)هوهص 5 - ود ١ ءو م

 ١ وعدو علل سب 1 لاو ءلاوةشدطا ليطةيطرعلا (بط ع ىنانتلا ب
> - 

 ةيطرعلا هن زيركوأ ةبطرع ب حاصلالاب ندم لكلر غي هللانا ثيذلا ىفو وهلا

 ٍبقعقون ا يطل معلا بوكر 3 (بع) ٌروبنطلا لسقو دوعلا مضلاو فلا

 داؤدو أ لاق اهديىفةم 1 راض رف تباالا ل ناسنالا

 راع اديفج نقلا بوف رطلا ديد

 و و

 ىقتلم ممذامسرغل ا نمنانوقر ءعلاو 00

 سموو تع

 مداح ةااوقاسسلا ل ف#سأ م كايا تلا نمهدوهو تصعل | نمامهرخ' امن ءنيئاسلاونيئيظولا

 م2 اهلم 2 1 و « س م امل

 ثيدحىفو ءوضؤلا ف ىعيرانلا نمبيقارعال ليو لسو هيلعهقلا ىلص بلا لوق نمو نيبعكلا
 ١ .  2ه<-و ٠ هوم وق د 5-5 هلي هم هج مع 5-2

 ْ لصةمنمني.عكسلا فاش ىذلا ارتولاؤه راهم وقرع عطقت الى ااهق رغتالرازعلال اوقناناك مساقلا

 : :  0و #00 ل 2
 | ا.موهواهقاساطقلا نوقرعو بقعلاو دوف ناسنالا نموغو عدرالاتاودنمقاسأ اومدقتلا

 هَ ب ,. 9 3 ر.: وده وع 00 جرا 2

 ىاامزلا د ملا لاق اظقلا بوقرع نمرصق !موولاقيف رّصقلا فهنا

  ىلص ىلا ثعبعم هر ل 1 نو موطخقم ول ااذه ممل ١ |عمدجت شب رقتناكفةعج+ل امام رآ

 | فاد رومى مءنؤقرعلاىرهزإلا انت نماهيكراسي قرع :رعتو اه وقر ءعطقةبادا اتق هرعو

 دربملارك ذخامثلالاق هلوق
 7 ح حاملا ن أدري ريعغو

 ةنارع هسةلفةشدملادب 2

 همدقأ اعهلأس ف سوانا
 راتمأن أت در لاذ ةنيدملا
 ناريسع هعمناكو ىلهال

 ارب وار هنأ ارعامهرقوأف

 نم ح رس اوداسكو

 ةددصقلابهح د ةماودهسإ دلا

 2 5 يف لونا
 0 ءوالاةبار ءتبأر

 , رقلا عطقةمتارب ريدتاىلا

 00 تبيلاقملا ةيراماذا
 ى 00 ع 6 ةئمطعلا

 ىععم ما ىناغصلا هداأ



 ام ا واوا هةر ا ١ / حري ١١ ىف قنا : هيأ ني 4 710001 ارإ نت ١ مر 2 لاو: < 2 5 001111 ز ]ز 00000 زا ا 00001 ضنك للا لش نط ب د اخو

 ١ / 008 بلا ا 71 : ها - د 4 5

 ١. © (برع) ' ءالافرح « نيعلال مف رع

 1 همس موو 7

 ريعسش نه ربك حجما ريع ى رع او 0 هيلا برع

 عد «7

 9 رمغىفلاةءالوءاوسهمفىثثالاورك ذلاد أ ىأ ب رعموبير رعرادلاءامو ريعشلادوجأو هوقارعلا

 0 "لع اسم ةرصو ابعة عنك اذاموقلاٍة_سبرع ءاو ىئنلا

 قرع اذالجرلاب رع مْغلاَع وضل هم ىهودبارعا ند سحناو تابارعلا ل ميىذلابا 21-1

 وو 1

 ءا ارغلا لاك برأ ىلا نم ميلا يدق عامهلك ثور اونو اوان ا اندلا

 ا ىبارعالا نع ىبنب تاكدناءاطعن ءىورو نانر لاتعني رعلاتب رعوانار ات رع

 اذك كلفاذك :عسبلا انهدحا 2نا رلالوق. نأ كلانا ءالارمث لاق عسللا

 َّ 0| اهيحباصيلا عقديوةعلساا ىرتْش, أو هنادرعلا عب نع ىهندنأ ثددحملافو ىلامنمادكو

 06 6-00 هال - 52 5 "ا سوعسه ع ا

 1 هعجزب و 0 صل ميسلا ضع لاباو نعل نميسح عسسل! ىضمأ نا هنأ ىلع ايش

 هس وهرب ده و ري هسا اس اع

 : نال لذي ىمتليقونو:رعو نونرعو نادر ءوهو نرعوبر ءواذك قبر ءألاش ئراشملا

 |٠ دنع لطابعيبوهو هئارتسشابسريغ هكلعالعلداسفألازاواحال ضاىأ عيبا دل اأرعا هب
 ٌتيدخوريئالانبا لاق هتزاجارعزبا نءىورو دجأ اس ورَرَعلاو طرشلا نمهيفاملءاهقفلا تت

 : اهيفاورعأو فال آذع رأب نسا رادىرتسُما دكع هلماعن رع ثيد>يفو عطقنم ىلا

 عيبلاف بارععالا نع ىهنيناك هناءاطع ثيدحىفو ناب هيلا لاو اوقلساوغأ ةاهترأ

 3 ورا ون حاملا فو ةعج المهاتلك ةبورعلاوهب 0 ثدحأ اذاهنورعنالف وأ لاقيو

 لاهم عدقلا مم اسمن موهو ةفاضالاب
2 6 

 رابجوأ نوهأن وأ لوأي 0 جرين نابع نأ لتْؤأ

2 00 ََ 5 5 

 !ٍ رايش وأ ةيورعوأ س دع 2 ةلكلا نق رابد ىلاشلا وأ

 1 ودم تورم

 فرص لري كون مقفل عدنا تن نوجد اًةيداعلاةغل | ىلع هفرمص 110 سوف دارأ

 7 ع
 5 0 #١ اودآو نرعو رعاشلالوقعجيودق م هضعبنأ ىرالا فرصتي

 ومشال تاق لاق ايل ةشلااذهسابعلا التاق شماخلا ىسوموتأ لاق كلذ ىلع
007 © 98# 7 

 0 قو م رمش فظيت مد 59 اساذ_هلاقف اهَقرمَد ةردنو فرص ارايشوارابدوارابحو
 . نيب 0 0 شيكا ران ربا

 ةبورعلا مووةبورع مولاي ىبر عب سلهت 0 اوه ةنووع ملت ناك ةعللا ثد د

 انديستج وكنب كشألا شوز ,رلا ىف" قيال ل اللا وفاال نول ديالن أ مدخالاو

 وهو مال.ااءاج لاعب ورا مسن ةيورعلا موي جب نملوألسو هيلعهنلا لص هقاالوسر

 8 لوا



 نمد قوأأم مهض»#ثيدسح فو مالكلا ف شعلان ,مبأ رعال ل فعمر ءتاؤلاق

 ىَهُنَدَتيرَدلثماهيلع لمد امْتَد سة ليقو تدسفاب زعرسكلاب هند هر للعم تد ربو مدحت ظ

 هه

 حور لحرلا ب رغآو تِلْوَدتلِج رار !اتررعتو 3 رانا [تايرعلااهبىدعأ

 0 هر ءدازدع انا لاق يشن ارةبرعو نرالاو طالب رملاو اروع اما

 6-2 طق سد ا هب 00 عرماتا 0 كأم نال

 2 اهي زن سام نيا" سرب نا يد 10 كاوا ناسا < ار كلا 0 " ا 1259 ٍ < 59

 ١ ياو ا ايكو 07004 07 01 اء كو 4 ما 2 00
 ١ 1, 0 وك ا ال ن1

 41 (برغ)) .ءابلاف ع + ةنععلال ف

 ىو هم 0

 بر ءوهفأب رعلجرلابرعوهل امد .ةمو عاملات :تساذارآةب "اك انأ تو امءاسنلا براعم

 ماما # مع ”ت 3 سا سس .

 قو سص مساس .٠ 2 هو م22 ع ممل هاش ا 4

 ماسلا برعو رفغو سكن ء ريلادعب رثأ هيف قباطبح طبصوأبرعح رطاَبر ءو ةبردو برت
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 و 5 #ي سا

 نوكينأ لة<وىرهزالا لاق ةدْهلابردلاوهوبرعلا ضي رعَسيرعَتلاو حنو موانع

 ونأ لاق ا همالكميلعُد د هنالاز٠ نسر ال وق نمىلء بيرت

 جاك سياق صح اس قل

 حاكتلاب ارغالا وةنار رول ىلع رفات أقع يرءاغاذكواذكت اعف" ىراضنالاديزز

 اهحو ريل ىهل.قو هكا اصلا ذأ ارماامهاتلك ب ورملاودرعلاو 5 :نتغار رخل لو

 ةلنقاكا ولو هاَدَعْساعلا ىعلمقو انا رثأأ رغ لو زعدلوق ةرمسف كاذب وكذا ةزهلطلا

 ىو بور - مق برعلا امو هلا ىلع صير ىهرتثالان بالاك هي ةبرعلاة يراك ارذقاوردقاف

 06 اوعلا لمقو تاكا ليقو تاما ب علا لدقو اهستوز لامس ان ا ةأرملا

 ءاسنلا ةةصخب ور هلا لفعل و زها او أملا لهأ غابت اب ولو كم لهن ةغلب َتالكّشلا ى م

 هوز يلب لاك نار ءالانبإ اضاأتورعلا ىو هللا شاعلا هىئاسللا لاو

 دشنأو اهانة ةبةنب اكئااهحو ل ةَيصالاضي بو رعلاو لاق هيلا
 و دود هد 01 >ٍء ل هع ص سر

 بورعنانعل "اهرودو نم 0 عفلستا ارعمأن ا

 51 املا تيبلااذهىبو رعت ىدنعإ ولاقم ةرمسس شب وثدبلا اذهىلعت دشناو هدمس الاف

 ى وو 9س و

 لاق برع بورعلا عجبو تابع ب صا عمو ريثكلا كصتلابءاسنلانوبعيا مهو

 و اي

 م 2

 قاصلا“ 1 نمرثكلاوهو برم كلا بي رعتلاو ريثك ب رعءامو ناد ىوربو

 6 اك د 2 7” فا
 رد يا مو رعلاو ةباعو براعوهنأ عبرا ذلكن م عفلاوءاملةيثك ةبرج ءراد و

 :هاينر الاكلات ءلاو ىرخلاديدشلا ارهلا كي رصتلا

 رو ١ اماتب يت ىنتعتلا 21 مك انوش ذر .: امل

 2 ١ رص ص 5

 نموه نائعلا ءاهر وهلوق
 نم ةض .راعملا ىهوةناعملا

 ىل ضرعىأ اذك ىلّنع
 ىععم ها "لمك اق هلاف

 اذك ملاكتبتأ الهوق
 لاقو ىرهوجلا هدشنأ

 وهوريغم تيلاىناغصلا

 نيدبلولا حدميةدايمنبال
 هباورلاو ديرب
 هنك اسودحن نم تنام

 ب درعأ | اه.تراطة مع ىلع

 معمم ما

 اسما

 ) ىنات برعلاناسل ا (



 اد فحين
 42 ١

 وه لا غزبع عزيز هلوق
 ل اوصال افةسهملانيغلا

 ىأس وماقلانتمىتحاهلك
 هلمهملاني_علادرب لو قشد
 نمرظناف الصأ ىعملا اذهب

 ”هلمهملا» هطيضحراشلل نأ
 ىجع# هأ

4 

 : (برغ) 2 ةايلافرح ه نيعلالصق 00

 م سد مى مومص مو دسوز7 < ا «ه55_ 2-2

 هيصعفرويالاةيفراعزر عزك ع زد عضاوم ىف هرف اي ريم ىلا رك داودو سرقلا بي رعت

 يي يا 07

 نطل لت رغالاو اهاو كنس ماهرعاشأ ىلءاهعّربةبادلاب رعو هر أدَمسْممل

 ماكنت لح 0 ىرعأ و مالكلا نم مقام بكسل وفلان ةبارعلا ودب ارعالا وبارعالا وثم رعتلا و

 با ارعلاو لاق ب رغلامالك ىفّةبا ارعل اوهّقوسفالوت ةرالف ىلا تدل اوقف سابعا لاقو مدل
 0ك ع وو

 ثيدحهّئمو تن رعاو تد ريملا» فكلاو م ةامودو بي َرعَتلا نع عوضوم مسا هناك

 2 رصتلاوءاضيالا دار لاتيو ْتدرلاو لوقلا ف ف شاخالاوحو مرصل بار ءالاو هنأ ءاطع

 نمالجر نأ ثيدحلا ىو مّرممل ةبارعلا ٌلحتالرب زلانباث يدل ىفو مالكلا نمر

 8 َ ماسسص ماو

 : وأهقش نع نفكتاهنلاونيلسملان مىلح رهلا قفل سو يلع هن اى ص ىلا بسب ناك ن كر 4
 م مد . ةمود< : 2 1 2

 هولتعفنوك ريشملاهسيلع ىواعتو هيزنَضْف هيلع لمان متسالاددرفانه قيس ذاع الل

 ا | رمال ءامرغلا دع فاعلا نعجن فصين ورلاقو لوقلا فنئاخالابارغتسالا

 5 0 بارع 3 !وةفافعفبرعلاو * رع ذلا طاف نمسسساموهو حاولا

 ا

 انو رفا اهجوزلكةدبتلاءاسنن ار مهلوةك اذ هو
 ا هريسع ل ةفوهأوق عر

 همه لعب رعو جيلا عج لالة دار ءالاو | ؛ رعتااك بار ,ءالاو هيلعهدروهيلع

 نأ سانلا صارعأ قرت لج رلاَع : ًاراذا كلا قا در اا وع نونو

 اذاهلوقلحرلا لك هرعكلوق نموها و رتل فءاجىذلا سي رعتلا نم سلف هباعاو درعا

 همالكه ل عاود_ٌةنالنأءانعم<بلعاو رعتالنأ هلوقفديزوأو ىفءالالاقو ا

 8 أ
 رج نب سوا لوقهنموهوه هنو

 وهدوأ < .ءم سوو رى, وو © هم :

 برعجالصز ناس لو 5 تون لونا ءابا لنمو
0 

 تدسفأ هوا داداَراَع الدو موزي لراس ولتكن زلالؤهدأ نب ب راكد د

 يلا ةوقف حاضيالاوُنْسكلا بيرعّتلا فار ءالانا ةحلاسملاٌحالصل واه ءان تصوم اصلا

 و هم(

 بيرل ولاع اورثأتئالو بلع دراوراكنالاهلاو رصف أم كعنعامىأاهسفنن ةضرعل

 5 سمرا ل

 ٌسحفلا ل 0 ءدل رخل ةكواوجنجالاىأ اوزان ةوق قااكتالاو تلا

 ىأ هنطب ترعى بان |لاقف هان الح رذأث ردح اهنمو دسْفاذاح رطاَبَز و نم ميلا

 طا .ةٌشعشمف ملك لالخ رلام اع نأ كم ىلا رعشلاو و ةيمنلهت

 هيلع اويرعنالن رع ثيدح ىعمدارأ ا و ةوطتئزلل نكمل ذكر 17 ءارخ الاهل ونةيق

 دخل

 لاق
 دو دوج 1

7 

 ؟مدنئ ب  ةحوف“ ىف
 05 3053و والا عير

 نإ "نين ا



 1 (يرع) .بلافرع « نيعلالسن
 0 ا ا

 - 00 معو 5 30 9 : هوو #8 )و2 : م 8 2 ؛ سو« +

 2 ةس ورعوهبارعوتب ورعو للاعت نعابورعو اير ءب درع ل#جرلا بر ءو ةمريضح ه#ق

 31 صا سداح يام سص ري وو ى م -ه 2 22 <

 ْنَس سللاثددحىفو هس رحاا هلع هيرعو وفن تي علجلو هي بق تاما دا

- 

 لوةءوهون ءانلاَبَرعِب اهنا سلال اهو ةالما ف ظل سعف واب هلا هللاق أ

 قمل هيومن ىمعالا مسالا بيرعَتو فءروهامغا ٠ نيو رعلا مهاعب أع

 9 هع اد 8ع

 راد ىأ ةبورعمضلابهناسبرعو معلا ب رعأ او اً اه 6 أوبرعلا - ءلوشا اهجاهنم

 رعاشلا اخص برعتساوبرعتو اسرع

 م هءدوو

 اوعددا ىذلااذه مهم سايق 0 نيدو رعتملا نمانساداع
0 

 اودع "ال ىذا - رع مكمل تاو "الث يدحلا ىف ونوألا ف :رعداوهلدلو ىأ لج 1 2

 بد دح هدو ملسو هيلع ها ىلص ىبنلا اخس د كهنبال مل بسوهملع هللا ىلصهققالوسر د اهيذ

 َآ ارقلا تان ىف ا تامركر ل ام 8 ماتم يارشستا لل
 04 ل ل صم 2 ه--#آ

 بأ ,ءالا و هليهسيهقتعَف هرعت لهضب هرعأو ةنمهلا نسال رفلاَعسَ ءوأأأ

 ده

 قمرا ناكل لا ةنرغمبا] 00 لهصاذأنيسهلا نم علا سر بادر 6

408 

 ا اا ل 0 رعم ىتنالاو قرم هسبق سيل قذلا ليخلا

 5ده عادك

 لاه ب رع الباع
 م <

 دابملا برع 10 ا ام

 داك و ىرااوجاحت د داخل نراك تح

 هوجو ور م

 المخ --2- كح قو دك :لولاقأ 1ء1نرتافرابخال ادار ولو يطال

 با ارعأوب رع سانا! ىفاولاتفسانماو ليلا نيياوقرفو ب درعا كاد وسمك -رعىاانارع 2

 لخب لان رعأو نيذاربلاوقاّضلافالخبا ارعلا لينا وبار الج الاو 2001

 ىدعتلا لاقي رعب مناهل اوأنار ءالبا وألتار ءالْيحّدم
 هدام 3

 برعلل نس دايهبع #* ”ىوطلا فز وحلم ف لَبَصِإَم
- 

 .6ع ا 1 هم 9 ساعات

 لحرو اع اين رعاس رفذخت نأ , رعتلاو 7 درع هنأ ف ةرعبار علل نمي
3 

 6 بس نه سمع < .ء 8.

 تشن كلذو حَْبسرفلاَبْوَعو هلدد رعتصلخ برعم سرفو ال رع سرفهسعمبب رعم

 ناك امدعي علا: رم ىلا هروهلفل سمن ماش ناك امكلذين ادد قهنأءانعمو ةرفاح لقسم

 ع يه )5 ع. و مهو

 بيرعتلاو ىرعتالا لاق ميقسس مأو هدو ور مأوه بلص هلاس فرع نلنيانيك مم

 7 نع 51د طبل ملح 1

 ظنا لج زلابرعو هلوق
 قسعمو انزوصقك ءارلا

 كعد 00

 طويضموهاك حرف هياةنكلا

 ىف هب حرصو لو_هالا
 ىعيعتمو كح امصملا



 1 ا 00 ىو تقي نا نر ل ان اا
 0 دا الا ندم د

 ردت 3 80000 2/7
 هن ا نال ع ا ا وا ول ا لا سا ل ا

  (برع) ءهابلافرح « نيعلالسف 7

 دوررو لباعالمر تومان م .٠ .مهاقوالهف فانا رعت
 - م -” -

 لاق هنأ 0 لا سينا غئورو ىرسقلااو ل و نينا مانع
 ٠١8 وسو 12 .- ه9 7 ند

 قرمأ:تنركيلاواهناسلام«برعب بيثلاوخ !ثد د> قو - ةىأاهسفتنعبرعت ثلا

 د ب وهامتاءارغلا اكو فرم كلانإب رف كيد ملا هاف را ذهديبعوألاقو سس

 1-8 لدم © ع

 تزرع ىدععبر انا لبقو مهلَتدحا ومهنعتماكت اداموقلان 2 لاي ديدن

 ماش« سم وع

 : قأبرعوملاساهنعيرعأ لاب نابل اودو دحاوامهانعمسي رعتلاو بارعالا ىرهزالا لاق

 ةسييتقبانعريثالا نبا حيو هع هند : ماكل نعبر دعو هضع ناد لخا و ءَن َرعأو ملأ

 ع ءاوقلاالكو ا اال ..ةلانارعا باز ءالا ىمامغا و فرفتعلااهنعُي رعب باوصلا

 ةفامعُي رغبنأك انغاف م رح لا تند ا حادا وةنانإلا يبعع تان .واستمناتغل

 00 ١ هلا اللوه نأ برعينحى بصل وُ ْن انو 'اوناكى يملا ثي لدي مروا لل

 2 م د ه2 2 2-6

 لاقرو مهضضوأو مهن اىأاناسح ًامهبرع أ ةفيقسل ثيدحيفو اكو انام

 ٠ ديزو: أل افو يع امالكلابيصنأ ىنلا لج رللاقي اذه نو ىأ وضاع ترعأ

 نصوم 89 ىف نس -آق - ل 2 ٠2

 نودع الل كلذ لك انارعتسابرعتساوابر «3برعتوادار 3 معالاب درع ألاقي ىراصتالا

 ماع قا عخآلاحضنأو م 1 مل لويامسمهوقاذا تميل حسو لانى لا

 منا بفض تا 4

 دايزو أ دشنأ هدا هيب ردا !اَتر رعأو كمالك نبأ كأ ىلْ هنأ رع لاقبو

 حراصأتاهبانايح ب رعأو #24 اهربغب رود نع

 هو و 0 ل ادوم م اق

 تيمكلالاقادحأ قت 0م ءاو هيرغاك هيرعو

 6_1 ساق <

 مرتك بابلدا 27 ةيآرحل 1في كلاندجبو

9 
 هراهظإ قولا برغمو ق تبلا اذهىرهزالادروأو مك .؟هيومسمد_ثنأ اذكه

 هو مدد «و

 برعم ىرهوملالاكو مهاوو الو لاب عصى أبرعمو مكن دك 2 نسوا اد

 او رهط يحن مم هاه يئبلاذهىناطالا داكرغ :زالا لاك يقلل هنع تك ا ٍ و ليصفتلا مصقم

 يهدم ص ا لح

 ىأهقطنمبر ءو يلا توكل هيلع كتتسالزق لجوزع هلوقد لاوذم أذ .ىلع

 اذاهمالك برعأو ظافا الا. ىلاعملا نءدئانالاوفا اول اوهىذلابارعالاو ندللا نم هده

 نوكيأل ىتجهلهتشاذاانارحنا هلت يرعأو اي رستم الكلاهلتبرعلاقيو بارعالا فن



00 5 
 ىبلاو ميهاربا نب ليعمساناكو دعلهأ اوناكو نمملا لامر نم َقاقتالا نولزن:داعهموقودوه

 قطو وبرعلادالب 0 رخل ناكس نم مسرور يلع هت لشد ولا

 00 مو 9 8 سرك ل ل

 مهدلب ,معسأنأب وو اردتم أ ىدنعب رقالاوى ءرهزالا لاق مهذعمو مهب ل ءمهفاولعأ تسلب :

 ميهارب نبل يعم اةحاَضَتلا كآرادةسحابو برع احلم رع رملا نو ضسالاقو تاررعلا

 و هو مّ ءوم هه و 5 8
 لحال ا ىىذوللاالا سانلا نم . : ايت

 ِك 5 ل ل

 ٌرطضاولاو ةمقلامويىلا مارح ىإ مترا نمةعاس كم هل تا أل سوه يلع هللا ىلص بلا ىنعي

 رح الالوقدشتا ًاواهمكسفتب رع نمءارلانيكست ىلارعاشلا

 مس 5 #دودد 0 سمع 9 ه هه 2»

 ءامدلا ابك انمفِقرفرَت « ايرتاررعلاةحابْتحرو .

 نالّدب رحل مه اوبك ترب برع ثا 3 أواه تكتفدي رعت شد رقت ًاولاق

 مم 0

 اورمشش ا و الكفايق دال وأ لدرو أشن اهيلد وهيلع هللا ىل صل يعمساو هدانأ

 قي درعا طسوأ مخ م ُشد رقلاقهنأهنءهللاىخر قد ددلاركب ىلأن ,ءىورو امش رقتماقآو

 لضفأ راك ىأ أىبتبت شيرقتناك ٌةدانقلاكو ا 3 ًداراوج هنسحأوأرادبرعلا

 لوز ع هللا لعحوى رد هزالا لاق اهبثار -ةلاَل زغفاشلا م اغل لضفأراد تحب رعلاتاغأ

 نيذلا برعلاىلاهبست نال © مل_بوه.ءلعدللا لصد ل .رأا ىلا ىلع ما تأ هلا

 امد دابف ب ىمااتل لاق لاةَعيصنيذلاراصنالا اونورحاهملا وىنلام-ه و م-مماسلب هل نا

 و نماموةتاوأو برا سنمار 1م الجود رعلااهارقو 1

 37 و ومس م وو

 انرعا ومسأبو مسهعماوءانتواهريسغوةس هلال اوربا لاذ ءالا

 هع هاو

 ل--لاة.نأزوكثدللالاقو اهصقناك اذاناسلاه ركل ترلوقتوابار هلع

 ىرهزالال او ارت ءافدعبم فاو ةنيذلا معتبر عتاب ءلاو لاثتاسالاكارَع

 ميتا هاوتحو ماا اوملطتت برعلا قاوا دمها نمموقىد ندب رمت
 - هم ءءء

 عجرين ب رعتلانوكيوىر .هزالا لاك اونرعتسالثماوت رعتثيللالاكو مويفءانسصئاوسلو

 و )و مدس هل يسود

 ةيدايلابماةمابرعتلانوكيو 0 ءالاب قمبفرض+- ا(هةمناكحامد_ءبةيداببلا ىلا

 رءاشلالوقهممدو ْ



 ملا ثالث ثردخل اق وهلوق

 ةياهنلا ف ىذلا ولصالاادك

 ىكعم نأ ملا ثالث لءقو

 كبي بوو وووع

 - ((يرع) ' ءالافرح « نيعلالسف 0
 ا ه4 ا م دا سس ا مول ع ل ا 00
 مر مني رلادالب لتنمو بارع امهف مما و- اد كوس او منعظلن : ءطونيزامل ازواجوا د ذابلا لين

 ل دءوعو 1

 لوقو تلا زوكيل اوبر مه برعلا ىلا ىقذن عاهرخ وع رعلا ىرشل اوت نطوتساو

 برعلا ىداوتن م موقءالؤ انشأ اووق نكلواونمؤتل لفانم[بارعالا تاك دنا للا
ْ 

 مهامبفمال_سال اىفةيغرال تافدكصا |ىفاعمطةديدملا لس ءوهءاع هللا ىلدض ىلا ىلع اومدَق

 اةافتوارغ 0 ارعالا لاقذ ثول اةروسىف هللا مهركذ نيذلامهلثمو بار ألا لاعتدتا

 علمتم فا رعالاو كرعلاوبارعألاو بر رعلا نيب قرغبالىذلاوىرهزالا لا 9 الا

 نير اهالي تن رجالدبا ءالاوبر ءلانيب زيعالو هو هن . الاوز_هقهلوأناعيرعلا

 وم »2 7 ةءوم هو اد د

 دعب الها ووتش تقل دان ةئسدملاىلا رجاه منكم ان اوى ملا ًٍ؛ط وتس و ودملاب

 ”* وداد

 ميقيوةيدابلاىلادوعينأو 0 ةرجملادءيبَر ا اكلا نمّتالكث ردحلا فو فرع

 نك 2ث سم م

 حالا ىلءَلَّحدهناءاهبعاقأ وة رلاىلا حَرتْنامءَلداعَوُت لازما ثددخ هنمو در 1

> 6 > 220 -5 

 ه0 سس دع عاب اق ه يعز م

 برعلابهيسْمت ىأ برعت و هلع جالا كاع مهمللار ءالا و راصمالال هان رغلا ولاق

 اهئ برعلاف سانا او ةغللاهذه عدس راو انارعأراضوأهترمجدهببرعتو

 مهو مهاك نءلاونأ أوو نان نيومر رعب تن نيلاتنل ماسلا قطن م َوْأمهْضعلاَعفانَ ع

 برعلا نالوا ووهذوينانابمكتت وامل 1 واغلان رعلا
 -- 0 ع 2 1 هم 57

 نءىورد مهدابىلا ا اوبسفةماهتن مى مولر اوُسن لمععسادالوا نال مقو "5 كسلا

 دوهوماصو ىلا رست ويشاو مءاملنأ ماا ل_سوهيلع هللا ىلصى ىيزلا

 دالي نونكسي اونك مهلكءايبنالاءالؤهو دق برعلاناسل نأ ىلع ل دياذهو 0 عا

 ىنانلا مهتمءاو ل اونكسوةس رعلاىرقلااونطوتسسا منال برع هانا بار ءاراصتالاو

 |او ااه عأاو و درعادق لقد راهم وأ ةرضاحا واك امدعبتيل طقم رو انمنا 10 2

 ظ ٌَض رباهملا )عج كار 7 : راهم هتيطخ فلس ثيدحلا فو 1 ايرعا وك امدعتانارع

 الا |منولخسبالو راسمألا ىفنودقيالن يذلا بلا نءةيدأبلا ونك اسبارغألا ولات. ارا
 ىلإ ارعالمهبلاةبسنلاو ندملاوةيدابلان ماخأ ًاءاوسوهظفل نمهلدحأ الزبن ا اذهب ا ا

 : هنو دعب رذعردغ ن نمهعضوهىلاةر 0 يوما ارباهمتاع ناد نا آلا عم

 | هعطومقمرك دنسو ىازلاىورب ولاق َتد رعتوك بقع ىلءتددتراعوك الا نبا ايهللاسقفاموب

 يلوا انو : هع اول يبعدنا

0 9 

 1 5 5 22 0- 1 3 ىف
 ثاكو رح اةيحاشنولزن دو-عضرا.هموق 9 حلاص ناكونيدم ص ”نابدموق وتبيعش ناك ف ب رعلا ١

 دوق



 اس الا اا ل ل لاا

 7 (برع) ءانلاف 7 5 ندعلا لسفأ

 ىرفزالا لاف + اكل امينا غلب 3 لافاك ايلات اما ءانأ قفين بالاك

 هلو دو وو-و

 "درع ىلع يت طا موو بيدعلاو# ةنوت فاو ةييفموةيسداقلا ني فورعمءامّب علا

 ا هو يعل نحبرعلا ضرأ رم نال ىعمليقو ذعار يغصتبىعسمةف نم

 رثكل دشنأو ةمعملا ذا, قالشألا ركل ىلا حامسلا فو ٌناكمبذاعو ألا
 9 31 - ا 5 تم © مس

 لضفىدومانغ ىدىدعىلا « تضع أ اهلبلن م ترسام ترس
 ه- و -م2 و

 هجن تف بيذهلا ف فرحلا اذفو فر راخلا ارباح نس ,رثكو هاا زر اذه سدلى ربنا لاق

 لِمجبَرعل !اوثرعلا (بر عا كاذك هطبضونعلاو هلاكو ةةلههملا لادلاء تدع

 ردان*اهريسغيهريغضتو ثن :وممدعل اوم رد ارو امورك افالخف ورعم ساشلا نم

 سوما دخت ر نمؤملا تي عهعنا و ىدنهلا ونألاك برع ارفصتبي ٌرعلا ىره وبلا ْ

 مهَسلا ريثك اهيفّتلزاهف 7 قس اًميحو 5 553

 مر ني اهفنأ 2 7 م 1: اتم ٌتأندقو

 ملا ةافشدا ارك الا 5 حاحدلا 5 ضوسلا قامو
 هي 89 د ا و وه<

 مهل 0 هسهتشلالبا# ردعلاماعط بابل نكمو

 ها ودم ه و كو ووسو وه رو”

 مهتم صاخلا مهةيراعلابرسعلاو 0 كمل ااهلي دان لافاك اهظغت مكرم ظ
 51 927 ًِ سه <99 9 س79 23 م ا

 ْ 0 ءدمو' أحرم 4“ ءأن رعود داعب رع لوقت لئالل ب كلوقكب د اندلنأن مذشأو

 وومد ا

 مهو قوما .عالاو ودين كي ناو بلا لا بوسنمق راو صاخب دل ءالخد
 اهنا 97 ودك برا | يصفق !ارعشلا قءاحو اعل عمب بالبال ْ

 «ويسلا نااار ,ءآلاىلا ُِبَسَتلاَو سنج مسا بلاغا طلاع جالا ناكاك برم

 يرَعلا لوقت كن ىَرتالا عما ا ءأبا ارعالاىلا 5 ]

 وو وسد هد 1
 لاعف اال ىاارداصملا ءامهوة ور 2 ءلاوتبو را 0 اعلا ١

 رماد واصصق ع نكي اداب ِت ررعلاقعبسخ تاكا ذا قس دكرهزال كم ا اهل :

 دايتزاواوت رت بدمي 10100 2-0
 و

 نأ اقلام ,ءالا عمو مهيلاو هنوهو أت لآ نمذاكع هاوس تل قات تارا

 >7 ه5 سمو

 هلي ضع ىلا ارعأ بهل يقاذا ىبرعلاو د شوكلا بحر فران ل يقاذا 5 خآلاو برراعألاو 1

- َُ 



 : (برغ) ءالا فرح دب. نيعلا لصف

 نع 11 2 ها ٍِع
 دشسااو م>رلاهب اعلا لاق هنأ مثيهلا لأ

 و هه - - .٠ 8 : و

 رهاطتيادعلاءامنمّيهالو « اهتم بنل ضيا تاذك يك
 5 2 هج

 ةيذ_عم امتدحاواضأ أبذاعملا ىثداخلا 1 نهقلوبلا يذكر 9 رمامحّرهباذسعلا و لاق

 هى هد

 لاك ُبارعلاو سايقتبخ بذيل ع روحو ةيدءةحئاسنلاةقرخن لاقي 3أ[

 و

 اهل فعاضيلل !اعهلوقىف لاقت ةبْذعأ أ ىلع حاج لا هرم مسكواناذع وايت همبدع لاية ملاو

 2, 2 سس

 ىلألوق ُسناذه أ ىردأالف دس نبالاق ةيذعأهَنالثُبْدعْةديبع ول لاق نيَفعْض بادعلا

 ْ م-هاندحادقلو ىلا عتهلوق و ديه ا واس دعت هدعدق و رزعتسا باج لاما ةفسسم

 لاقف هل سحالامفيذعتلارعاشلاراعتساو عوملا هباؤذحاىذلاجاجزلا لاه باَذَعلا
 رانلا : نمهاناب بدع 23 ةلطمءاثصنمءاد وسن ت سدل

» 4 
 ةهسود 5-5 - مس وو < م وكر

 نمانهنوك نأ هبْشيربثالا بالاك هيلعوز» اءاكيب بدع تملان!ثيدحلا فو نادِبعلا

 | كلذناكو ءامح الا ىف يلا ةيءاشاو مهيلعح 08 ا كيلا ولهأَن وسو اوناكبرعلاناث مح
 9م

 0 ابن 1 انوا 0 0 م 0

 م هم9 22 هوي 4 98

 ا
 تقالع طوبسلا يدع ولا ةقداعم لماذا هوهو ط 00 0 وادع

 ةمرلا ىدل )وقو

 ءلد) ىو
 : بدعلااهقانع أ نيح ارسل لثم 4 ٌةيِراَصادَْلا هن 00

 همْكقُمف قدما 0 ! 21 رصلأةبَذع :) رويسسلافارط أ نبا

 هلا ارشهبدعو هقرط: ون لك هعدع ليقو هيِضفَطَعلََدعمدستالا يعل عبار

 راما سين للم :ريو قع لب الر : ل نمل سول لعن

 عجبا ونامل هبعتريئذلا طيش ةيدعلاو صد ايا و اوهس ًار ىلعد لَ رخ

 ىدستاةغبانلا لاق خضوم مسا بذاعو اهمئاوقةقانلاٌتانَدعو بدع كِل لك نم

 ُبْضانَتلا نمار ُبذاعف ملي مد
 ريثك لاك يقيل ءامييذغلاو

 000 هي اة ها ٠ ماك صاع م و6 ويد

 اهلالط ب يذعلا تامل تاحأو تلح يكل أنا يرمل

 لاو

 ْ | عقبال انوزملا يملأ نيت باذع ءىمهباصأو نيدعب ادع هتبدعحم ربنا

, 

1 
: 

1 

١ 



 وح غ
 00 ا مع لحدا دع

 كو لا

 يا تيك

 نعذاسألاْب ع هنأو امهتيوذ كل كل ذوي رلاورهلا ل بقو حاكتلاوءاعنل اناذشتالاو 1 1 ١

 ءاملاولعي ن هدأ أاودسقفت ع دعلاوة وهب بع اوهن 1 الق و امه و2 و صدر ءلاو ناسطلا

 لاعيو ضو بدع أهنم حالا وهنعهفشكو باحطعا 0 نمهيفام عْرن ضوأللابذعأو وأ

 عمباوبو دعو تودع عج لا و يذاع :وهفانود ودع وابدع بدعي س هرفلا و راجلاو لج لاب وأ

 د ريا ترند عجلاو ل لبالاو ل يذلا ىلءىغدق و أيت ميال ىنلاناوب ىلا عب

 هيدعو ف وذعك اودع قاذامو ًايشوطيالدل» تيري ىلا باع بدع عما وبذاعلا 5

 هشدع ادقفأش هنعنم نضملتو :سالاز ءدفطق وهعدماس دل ع ءواناذعا يدع اواندعه سنع ١ ش

 تدع او ىثلان ءندعو يدا قفا ني رو ءورذع أو هستبدعو ١

0 

 ىو | «(بذع) ' لاالافرح « نيعلالسف ٠

 و 3 #7وح- وءو م 0

 هيىتريف ماعطل ا نم 00 ءرسكلابةبذعلاو ٠ ءاملا نم بعلب «بشلاك ىلايعللا

 و هو: 5 2 - 8 9

 نمةردكلا فلا يذلا با ءالانءالاكو ةماعلا ىشلءقو ادع تيذعلاوةيذعلاو

 ةدوس5 ه و و «هم 07 :

 داق لد بأ فال بسلا ىلع ارأ دبس نبا لاق تامطلاو ادار بدو ذوُبذمو
0 

 0 7-0-1 2 هو

 < ىدورص مسد ©

 لك الوديف ىترال ى أ هبف دي ذعالءامو هضوعبِْشا ىأاذ ار هلي ىح ضوم ا ةيدعبرضأ

 ا و ءاىذلا ٌبوُدَعلاوُبْذاعل و رد طاحأ مبدع وهم 0 007

 اًتشسقوُدبال اذرق تان يدش وارون ف سيد لاق راس

 0 ركل ا # 1 ءانمسللا# ريان

 وع 5 2 2 هوو مدد هم و

 ىو

 لاشو رطمالوءاصال بذايوهخل الا . ل راكي و شعلة ةشنملك 0بدع

 بداعلاوب وذعلا ف لوقلاى 0 برمشد ل وأ ل ايلاف وُدَعْتاب هريغو س ءرفلل

 كا آلا نععنتم ىذلاهنأ ب وذعلاف ل اوقلا ن ميوصأ تر شالو لك ًايالئذلا نأ

 هريغقامأ ًدرقتفاذانلمأ لثماعقاو ازال ن وكيت عسر نفع و خا كلان عَيدعأو

 نميذاعلا و ل - 0 2 ال 1 اوعفن *الأ انيفكي وُدْعِب رد | عج ودسعى أل |وقامأ و

 تيك تول الر آب 5 القوس ينبع اه غو باودلا نم بوُذعلا بلع لاهو

 صم ل ومس ليش وص

 «ءو<و 28ه 2< 8و

 - ل

 2 8 0007 26- يل

 نءفئكورو محلا نمداولا رم ىلع رخام بذسلاو ذعتمومزال بد -ءأو هتدعادقف ْ

 اهفلظاىأاذكن اتسم تذعأ لاقي وهعمههنعهَدعأو ترضاو سك هلك بذعةتساو

 0 م 6

 اياب ا نياونعأ لاني وك عا رصلا ىلءثدد> قو 4ع

 يجمل لو نى اوشا له ةوهاتلار رعاه وعما وزقلاب نع كرس كلذناف
 و 6ع

 (يلا برك اعل - ()

 الع 0 يا ل ا ل ا ويد ل و را ا ا ا ع
 0 ل

 رسدكب ىأ رسكلا هلوق
 هأ دما هءحرصام لاذلا

 ىف



 اة ا داع ا ا اخ. سو تخمأا 2

 - 00 ١

 ع 4 ىل : مص م ع ل »5ع ُُ - 2 8.

 رجأن الاف ضرالا نمددخلا ىلب و'هلمرلا لف نم ري ىذلا لمرلا

 ارد وهلم ىدنلا ىلعت *« ىلا هر را! بادعلار روثك

 تنبأدقىتاررالا «اهج ادعن مسدوملار 0 ىرهزالادشن أوءاوس عمم اودحاولا

 عركلا لاح رلانمنف داو ىرفزالا لاو ريثكلالمرلاب ودعلاو ترسيم تبل

 3 مرتك سراقراشاواجيرثكلاق قالا

 * ه مس

 لطفى ذوءانَغىذى دعما دلع كاس رع ماهل نمتَسامتَس

 - ف

 4.4 الى فوحل ابرك ذوق رت ضف قاتغتسذ تق اورعزالا كس ةفوملا اذهو

 و س #7 ضع

 قدزرفلالاق محرلاة ب ادعلاوةهعملالاذإاب بذع ةجنرتىف

 و م ها مج - 7 9-00 ا

 رغاظةبادعلاءامنم ىشالو ٠ اهءامىس ل كرعلاتاذك تنكف

 « رخاطةب ادعلارامع ىهالو «“ ىرهولاهدروٌتنبلا اهو طا لاقي اةقلا تن م
 وه 00 29 درص

 نذعلاو امعبم ملك ماعطلاوبا 3 لا (بذعإ سلة دعف هندحو كا ذكو

 1 212 وى 7 د ع هد يهود « ى ىس» مو 7 د

 بوذعو باذععمجلاو تارفيدعاذة نار ةلاىقو ةبدعةيكرو ةبذ_عقءام تدل ءأملا

 ىرْم 2و لاه

 -وم ” وة مع

 ِن ب ودع ماجالا يبلع * عل عب رشا ذا بفاصاماسق

 ب وو 2< 0 و

 ْ وهثدي ودع بدعي"املا بدع و يلا بسلا و هلا عج لذاو سنجل لاغيدارأ أر
2 

 وم مسه 2 5. مسوس و 06-2 ءءء م < هج 0ك( 86

 اوقدسا ا ودعتسا و مه ا 3 وق ابزعأ و عا "نعنع هلعح هللاديذعأ و بطيب دم

 هومز ومع 5 ا سوءو مد هدوم و يمه دمع

 ان هوقتسسا اذا مام موقلا بذعتسا و يدعم امه باطل هال بذدعتساو يرئارع رو

 9 ءو ه » - 0

 ناك هنأ تبدا ىو هل قس انكر نم نادل تدغتاش د و ادعمد_ءهيذعتساو

 و بهم هو

 همفةحولمالىذلا تماطل اوه ويسعل اءاملا اهنم هلريضحم ىأامشس ١١ت ري نم ءاملا هلي دعس

 ايندلامي ىلع مالك ىف و تدعلاءاملا لطب ىأةلاَبْذعَتسج رخ هنأ ناهسلا أ ثددحىف و

 ع 2 همدوعو ءودو 7-226

 فاو ةغلامملا ةشانموهو ةوالطاو هب ودعلا نمل ءوعفاامق ىلولح واهتم سناج بدودعا

 رى_-» 7 ا د هض وى 1 ل

 أ ساو ة«الإ سنحءاملان ال علا ىلع باذعءام و ةيدعةءاملاقد باذ_ءءامحاطاثي دح

 همو

 ديسير وأ لاق هنواح هتعناسقب رلاباذسعم

 ”# ورع سول 5 مدع

 ااذهمت العلا ةبيَطَشمَ 5-3 الع مولاتي

 نادعالا و



 را“

 يول ا

 0: تلا ا 00ا 000

10000 7 0000001 

 ١“ (بدع)  .ءهايلافرخ .« نيعلالصف ©

 بيَعَلاَب برضا مكس 00 ينتامدوللال اونا ني للام 0
. 

24 

 بدبحلاقهنأ اكفبيبح ىعمفهنالقايبيكقلعاغاو ىداقو ىناجتوأ دوي وىاهتيدارأ

 عيش ل” ؟افأ او لبس ال اك ل وبال بع 0

 ىو هد: قوو وأ لو

 بخمم لحرو وهزلابهتلاو ثمود وتود لفي وأ جسدك يجاعأ مهل اوقو عاشو

 هدد هسصاأل
 2 ا نا وة و

 بعأدقو "ىشلابوأ هس: سهما نانالا بحمل ليقو اًيبقوأ انس-هنم نوكيا وش لح

 3 004 ىو 217

 قل ا نملة بلا لبو مجال ءالاو هس ردا يضموهن هسا ١

 ءاسنلاة داحس ىذلاٍبمعا او هيلع ناتو الداخل .ا ياا مميلوق وقو بدلا ىلاهتؤرص

 ها

 ا اوتو اسلام يبذل بلا ةسرلاىأنالو

 لاقو كتل ل اوه ليقو ثلا عؤم زورا بلا لسأ مناكرولا هيلع مب طئاامةناد

30 

 مدآنب لك د .د1اىو بو وباع عسا رمكشعلاو هو همطعو بذل لصأودىنابعلا

 دييعاما|لئسأف ىذلا مظعلا نوكسلاب بدلا قتااعألا ارق تحملاالا لس

 ف 7 ا 5و بدلا بع ةظدلغ سلك ءامعةدقانو ٌباوَرلا نمبيسعلا اوهوزدتلا

1 

 لغأق د داق هانا اهأن رعاجتمرش اهو أكاذاة انا تبت لابو
 8 »م ود

 هنمقدتلاهرخ [بيثكلا ب رو تناكنوفةصيبقُة قل و هواها راجت هر واهم

 دسل لاق بوكر

 1 ا

 تاه لكلا ا 1 دو 23 اًذِسماصاق المنام
1 

 2 نيامرلو هموم و 5-7

 ع رما صا اًهلاوا زايد لع ماع انا نات كروم عطقب بات عمو :

 وثب لقول بق بع و هوم لك بك ليقوراسمثي ىذلا لمرلامابهلاو ةيحان ىصتملا
 تعال نناسح نأديزنبةجراخديزوأ ارك دونطنت ع 0 ل : 5 20 ٠ و 1 . 2 .٠ ان

 25 37 7 4 9 ًّك 9

 داحأ نمءاقلبلاّت ود ى سنوا 3 لقاح نط ىاَحرطلا

 سس 2و

 نحر لادنع هنا تاكو هرمصي فك امدعي باب لاو ربا سمن مديفناك امرؤ ذباح بأ

 و8 مى

 هلوقولثمو لاف هسأ ءاكشروربف نمت علوي هج راشلا# هنأ اكيبرسسفارم داع

0 

 اهلى ءكاضطعو و

 سءوالاك نسيان متاَدْنَعلا (بنع) َقوُألا قالا ليو سبق با دارأ هنهس دكت ىأ

 5 اسد ايلات امو

 8 سور و .هِ مو 5

 بنا - وه لبق و مَع نأ لبق هنآ مل نم ىو“ قسمو همظعم هذ, ث يح هلم قدس اوهلمق و

 12 ا ا فم ال 2
1 1 01 0 

 نم بحلاو بحصلاو هلوق
 لصالاب اذك خلا ةبادلك
 سيدسبلا 7 :راعمدهو

 0 داهيف سدلو فرحا

 لاف مل ني:سهبحلا
 للا ةبادلك نم بحلاو
 فلها لكش هطبذو

 مكن او حامعلاكن روكسف

 ىويفلاود_كىلادبح رصو

 اهسال راتخلا بحاصو
 ةرفودم ةداملاءذهل اوصأ و

 فقفنعلا راركفان 5

 نمالا نسل كاسالا ةضسن
 حراس هنركعا ممانلا

 لوقد:ءلاةف سوماقتلا
 مضلابو( تم فلا بمعاا)دجما

 لآ مضناام هب اد لك -.م نم

 ىلع هدعاسو اوائهام رخاآ

 اذ_هنا مد لصأ كلذ
 ه«ععم» ار طناف باغ ئ شل



 ا ل لا ا ل ول ميك نا شلل يو داو تر نو

2 ١ 5 
 انك  1"نب ١

 الا ءالا فر ء نيعلا لصق دى د
 ىسسا

 د ءل+ هءو4

 عملا اوركنأ ث يحك عشوماذه أ م مهلوقسضق سعت

 دئامردقا فل ماكل اوثععبلا ىلعم-هلدامضرالاو تاومسلاَقْلَحْنم 7 دقو

 ره اد: ز رحىلاعت هللا كَما سامعنت[ لاك ام :رهلا قرا ربس د2 او ل جوزعهلوقو ادني

 هاهم ءاد

 وتنمي بع دسم فو امك همخاصو ىءول اكو انرسناكفقاطلال_ثناكى

 0 »الا سها هنأهلا لأ هيداربكو هدنع كلذ طع لسال لا ىف فلا ىلا نوداقي

 1 ةسمرو

 0 حرموا نوفر يهنأ ةمهربخ 1 در ارم هعقوم مظعاذائ كا

 31 أوال اوةققملا ىف معي س دل وا راح امك هابعسف نان 1 ىذ درعا 1 ربح :ىنعم ل قو هدذزع

 26 ع و 1

 8ع تءدل !1ىو مهركم ىلع هللا مساح و هانعموهللا ايون وجو لاناك جول
 ه9 قة دع م -

 نس ”الاك ّكَط و اةومكلإنممكب ربا نلف و 0 وهو صا تسيل تان م

 هبسوخاممبعتا او ءام- تلا ناسا هلل وصالات اك قاعناشا قع 1 الط ارالا

 «ءدو م9

 بلعث دشنأو منببتلا لعلج ألا بل و ملعب و

 سم ممدضم 6 5

 قيال ًاامعأ #3 همسه ىلعءاض- ب راب

 تيكا سكنا لوق تذكر با سكى أ كلذاهيشأ لك ارنالا تارت ءانزه ها 0 هك ع ٠

 7 و سم2 5 هدم هما هَ

 .اهبسيغأت دإة ب كش ىم سأرلافتأر

 ني 2

 و و نا

 اههدقبا ل1[ ضْعَن ءا + انس نبال تلاَقف
 : د رع 6 عددا 1 0 لل الا

 'ىنو بحت هصقو هنم بتل ايل 2 است ”ىشلادبكو بحد بع 1 بعتتلا اهسكيأ

 وس ىو 0

 هد ”اكديز دق مهلوقو همر كنأن طاكمنكا نا ىرتنأعَت و ادام اذاّيشُم

 باعمأ او هتراكل بيع ص أ أن مهردب يقاس ىأن ست ملرقاذكو بيتم ؟نمدهللا ا

 0 كك ه1
ٍِ* 

 ءيثا اذه نا ليزنتلافو هىدك شالا ليا حالو باع

 وهو 2# سد و

 نيب نزلا ياتو باع ندرك ًاديدشنلا باعو 01 ريكو مار 1

 ردا

 نلاددعل رات ىذا باعلان ورلد دمت روك معلا ير هكلاانمأ 5 وركباحلا وبرحتلا
 ةةس 2 28 و ةم7 و و -

 0 .هللاو م ا و ةرسرهالاه.عأو
 ريب و78 رك ل م.

 جب ب تنجح وب ورو وسسجمجبل
- 

 0 ا د د ع

 نتن ا ا و و ا اع ممل او
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 موراخ ناسا 2 94 ١ ىف د ب1 اع م 37 ثم 0 #1 سوف 5 ديا ان

 35 (بع) , ءابلاف لح نيعلا لصف 3

 غ1 1100202086 7 3
 ل

 رك 0

 بح هلورج جلاس ع هولا ذدعنم مشا هيلع ذل وأ ة بشان نول يلعت ساحل
 0 در < عل هوم سس

 ةرحثن مدد 1 هرب اع (بانع ) ١ هل د هد 0 "داو ضال اَب 01 ع 3

 يان لاما دور هك رغد ضو ارادج و ضو بموعد ردا

 ى بو 5و و هو 2 م 5 ل ىهو

 0 نإ | م و 20

 رسل هداعلىك اكد شق هنعط م هدسف اول عبلدعو ؟ ىت يزعم

 بل ضءنق طضوماللا
 0 . 3 9 | ا هو <

 تيذستلاك طخللا حاصلا املا لاعءام سا بانو نط
 ثيحهئمعنامالواهخ#إ نها وح -رودصاافذايعئألو وا باع ةعب :رشنعاد هن

 صضوا ارادحتءاثعلاق» 5 3 0 0 0

 اديز تلظعو هن هك اذا عجيو هدامّتعا لعل ف راعدربامراكن بعل اويعقلا «(يع) ميد داتا

 المآىر رونأاك ردأالهندخأ لاق تاع علا

 مصمدإ هحولاوهلو 4
 2 3 5-5 قلاوهلو ِباَينألا دوغ ابدحالا 3 باعلا ىذر هدام

 اذكصاو-رودصاا ىف هلوق هم همدحو يح 1 0 س ا

 ىذلاوبيذ_هتلاكلصالاب لاق بهتساو بهقتوابع بهقلهنم بعت دقو
 رود سلاف :ليكشلا ف ضرب او « انتانأن مف رام بفتشمو

 راق مس
 مو م ها دلو

 3 رار ةسلا مسالاو ىنابصتىأى نق و الد ن ردا 0 بيات نافل

 0 ىو مو هه وءوت

 بسر غو دو ' م ا نمو

 ةءارقاذكومانلا مضي اسكلاو ةزجاه هأرقنو 0 دو تبدتلب قالو مركلاةيطاقلا

 بشت تيل ورعولا أو مداعو هاعنباو عفان درك نأآرق ارقو سايعنا وبلاطى أن ىلع

 را دامعلا نممانعك هللا ن مدانعم سيلف هللا ىلاَدنسا ناوْبَععلاءارغثا ءاتلا 1

 ةءارق عم اذه ىلءواذكن متع دةلاف ممل ,وهركش امىأ راذان اسنالا نأ غلا فعلا

 لءدق لج وزءدللا وف لوقينأ زاحللا رك ؛أم لل _عقا اذاىد الانالءانلا مدبأرق نم

 نبالافو ءىشلا عوقودنع ةْا همر ىذلاب 00 :الا نكلو هنوكح لقدر كنأام

 قاسا نم مك ىلعم ميراج ليدي ريوهو بحل ه#فنن عريس تك لب هلوقف ىرابثالا
 0 ريغ ىف مهنعدهللا ارخأد قو لدنع مهلعف مظعلبهانعمّتسكلب لدقو مهلعف مساره مست

 نورفاكلا لافو مهمرذتثم_ه١ابنأ اوبك لب لاقو اع سانلاَناك ألاف قَللاَن مسك
 9 و 4 وءاعإ وف د 0-2 ىاد#

 ناول-وزغهلوقو داّعمالو فول مريغىثىلارظنلا ب هملا ىارعالاو ا. ناعئذل اذهنا
 08 7 . د 0 . . .٠
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 ل ا و ا و ا لل دي

 ةأراانعكت برعلاوهلوق
 : افلا جلا

 ةناحرلاواهيلعدازوىناغصلا
 ةعئلاوتاشلاو ةرضوقلاو
 ىميصد همأ

 ' (يرثع) - هابلافرح « نعلالسن 7
 هدر دعك ونوم 2777+: 1 ١ 24-215 جهه مم هيو همس م

 ٌبيماملا هركتانم عوج رلا ىأ ىمعلا كل مهاوقنم هريسغىلا هيفناكح ضأن ءوح 8

 تيمكلالاق فرصا ىثلا نعتتتءاو ”ىشلان عفا ارصنالا ٌباَتنعإلاَو

 و مو هدد ا 7 ا

 بدتعمهيلا نماحلا ارعشس لاوىداوُف نٌقوُشلا بدتعاف

 هو . دخل ع ةسومص او دسد

 ةميتا لاكدَسكى أ َيتْماوه .رعوفتدح وهل مسك رئاذا قد رطلاتبثتعاو

 اًهتتعافرولسا فاخوا هتعمل 5 هانض ظرعءانحآ مرات اذا

 ير دك م

 قو ةلسقننعو عجاف بدع ص درعه ااتتعا هو رطبا ٌرمةعاس ىضماذا

 0-7 4.7 و - 1

 ةءوم وُ بدلا[ شنب تعوهو نبا نمو أت بدتعىدو وا كىبوأ برعلالاثمأ

 مخ ٌرصفا وكله ى- كلذك اولازاملان رك ف ١' وناز وك رنا ام 0 درك اذانولوةءاوناكف
 5ع

 . ديز نبىدعلوقدنمو تفي تاو ىو قنزهو ام ناالثمررعلا

 و 22010 ب 8

 بدتعاه رغاصْأو حام 7-3 تعودوا

 ه4 سرد - 7 5 كب 3 و و

 رعشتفول ا همن نوتسإلا قيوارسلا مالو مهتنت ءامةشقلا ىلا الانبا

 2 و م 6 53 هم و27 31 مص س95

 هديسئالاق أطنأ لحرلا | تعو مادقن هىوطتوةز ذل عمضنأ بتتاو اريثالا ننالاق

 يصتبلاو ىطسولا نيام ل قو ايكو انو دّدعلاو ٍ ع معم نضال دي" د

 امناليقو عسبضلا امهاتلك انعم نابع و حاكم علا نم .ركحألانابنعلاو
 2 ا سس

 اذالوق ىلا لوق نمد رب دم نمسبدعو هش االومت سر الا اهحرعا كلذ تمعت

 و

 لا ا ىَمْتَألا ه.ناجىداولاهتعو تنعي بتءلعملاو مرمى تومنشتانعا

 هدو
 ةيمدلاوتيبلاوتروراقلاو لعن اوديتءلانقأر ل نع ىبك ”برعلاو ناش الا

 ٍَِ 9-5 7( َ ه0 1 ىي س سو ع هو مه ع

 ةينمع و ءاوسأ اياب ود :وهبكع 0كم نابع و باثع و :هليبقت تع و ديقل ١ وغلا و

 هوف *الا لاف ةنيدلا و رطفدسأ ىبل امال اوءاسنلا اأن ا

 ةرم اوم ةرسد و سا وده

 باتعلا ىلع باضهلا لح نمو 95 ىنوق عج ةبانإلاب غلبأ

 عن ) *باس لذ :راقلا الم ئحارلا لاق وحر بنعم لبج ةانشملاءاتلاب((بلتع)
 و مينو

 قرولثم زمن هفرووردقلا ف نامل هثوح رص: نراعلا ب اع) لجررمساناشوع

 صاخلا

 مشل

1 

 : لدرلالاقيو روكا فلو امتع 4 لؤغيهتعش ومس رىألسحلان د ءادانعم

 ْ | شاعر «أولاجرلا ىف اولا شعب ولما لاءنيد فاول ى مهو دثنبا



 رع يع ولسا هانيض رخل فيساارمهامسعأ ىأ

 ةجب 71+ هسنع) ءابلا فرع رح « نيعلالصف

 .دقن مر ألا ةماعمل أ "ادردلا بأن وا هدلعىااهطاضنمادعبه:ءىفاضرأم

 موتنا لا تدضرالثأ 4 ا .ةتسناخ بتنا الا بنعم اناخلاف

 ىلا بتل عوجر علا لصأ نال هعضوم نءلوكلعفاذسهو لاه بانعال ادم اذاازه
 سم ص

 مزاح ف اال ًلاضرفالخ كت لوقت هدذضىلع اذهوهمحاصتسحت ْ

 مد 1 1 5ك < © هم

 ميصلاباوم م :ءاقراسنلام ول د اعلن 00-7

- 
 همجو ع

 باتعلا امان 7 *. برق بانعلاعَدَ

 و َبتاعلا ىذيربامىلاةءاسلا نع عوج رلاوهوباتعالا عضوم عضوب لف ىلع مسا ىيعلاو |
 - ا

 هدنع جس ر نم تاعيامتا واهيلع مهر ارفع[ م ود مانعا نعيم سف: أى نواعيالثيد نا

 ءدد ع

 اوسساعث ديس لاق و بضع | نم ىرمام لئلا فر ةءاسالاو بئذلا نعع وجرلا ىأَى علا

 مميتعتساو بانا بد اف بوُكرلاو برع هوشورواهوتأ أبنا افلا 3

 ةث5-هءو

 هتدعتسا و ناصر هتدَص سل أ نيتعأف هنرتعتسا لوق ]وعد :ىعلا هيلا بلَط هيعّتساو هبناع 9

 < ءه ع

 تان راطاذان الف بّتعسساو ةلاقتسالا باتعتالا و ىنلاف ًافمتلَعَتساكلوقكىننتعأاق
 سوو 7مه9 و5 مم

 اماوداد: :ر فانا َتولا كح سار يوما و ى ثرمألابتعملاو ىذربىأ ب تعي

 نمتوملادعب ال وثدد+لاهنمو اض ورلا لطي وةءاسالا مر مجري ى ب تعت ب دفا سم

 مسلم 7

 رادتوملادعبامواهئامز ىَكَقْناو تلطبلانع ال نال اضن نمتوملا عن س لىأ بّدعتا#بم

 دوسالا ل لوقا لمادا

 ًاليلقالا سارع اذال 5 دع بتعتد سمر غهتيفلا3

 هد

 راهنلاولمللا لعج ىدلاودو ير حاجزلا لاهو اعيجنيهجولا . نمذوكد 1

 «ه عاش

 ءاناكحرابماب رك ثلاورك ذلان و كلا اروكشدارأو رت ذينأ دارأ نا فاخ |
 لق -دءوه

 ناجع اّتقو نعبد لاك 00 منلا فهل تاكل يللانافن و تتم ليلا

- 6 

 نيرنعملا نم مها اوت ناو: وزر ,مزعلالد 5 و رافغتسات قود ارأ ناك نع بل تو
1 

 ال هللاة-عاطباوأ يا لوقياوبت عل 1 دلا ىلا فه درو ىلا هنت مهلا أن ادانعم

 ًارقنمو نونداك زي ارا ل ىلاعت هوقودو ءامكلا٠ نءمدلا هللال_عف

 اذا ثالفَستتعا*ا ارقلا لاق ىهلشلا مراات اتوب 0 مها وب ثيدأو

 ه1



 ىنينحت شو ف نو يل ردا ناو نانا و ضط ؛ناب# ان يجرم رمال ”اضكإلا 1 ديول ع ا ا ن١ ا

 0000107 الاف رح « نيعلا لسن ف
 دي ا 9. : هتك رج تعوم هع ٠

 00 9و هةر - ع ميه و < د توم رو وص #7 وس

 د :ندوع و ىلا شمطغلال اق هماعد> وفئااسعموه وسيعود مواناتع قابمع بدعد رسل

 و

 ا "ا الاطلا سمع 7 دع اا نشر هس

 و نوع#ب 0# 2 د ةهروه ةص هه ب

 هذ الخال و قس رهدلا كر أ ةربع يعي تضافدقو لوقأ

 22111000 م 2 مكباص أ ماسحلاريعول ىالخأ

 عضومو ةفاضالا "فذ ودلا,مالخأ ١ ةديدصأ ةباورلاوةفاضالا تيل ء ورضى الخ صفو

 دقولوقأ اهربدشت تضافدقو لوقأ ةوقب ل متم قيبرعدلا ىرأ | هلوقنال لوقلاببصنءالسخأ ١

 هس ووو 7 :

 اكردأل بر عصأولءأ تايضمىأ است هلوقو نيشاذ“ الخألاوايقانر رمدلاىرأ اوتدكي

 رعاشلا لاق همال كذلك ااتعوُمس انياب مر مدلا نكلو انرصت اوكرأع

 بانا عب ”(ناماذا 2 000 اذبناعأ

 6 ع

 5 ١ ماس وام كك و 5 تالدل ارم ديت هاوذذ د كلد و هل 0

 امناباتعالا 6 اوتانسهلاو بعل ١ عم امى رف :زالا لاق عملا ذهبااتعالو يع دنع

 2007 نلكنللا نمد 9 داهمت افلا 1تناكتناا ىللعلح لاك مون اما اوسنعلا

 . وهف ة ةءاسالا نمهملا هنم َّط ارقام هبحاصام مم دحا 0 1 و كلذ فاك رشا اذاف بت ناعل صك

 باتعتسالاوَبناعلا ىيربمىا هيلع بونك عوججرو هذى اوباتالامتاف تالا وبال

 - لاك دولا ام اَوستعلاَوتاَعتلاوْبعَتلاو هنءاسا ع نعول ىلا ا
 م هو

 نسحنيلاط مهل نادم مالكو لالذالا بطاح كلذ لكان او ماو بلا ىرعالا

 اندح اللوةنناكث يدحلا و ةدجوملام بسك امور اءادنب سلا المو مشار

 سم سوض

 ىلا بر ُبْنلاوةدجولان ءرسكلاو فلست ور هنتي هلم ةبتةلا دنع

- 

 ُباَتعلاهيفليالىذلا بلا و هوست وهيلعأف افشإ“ 2 :لكفهّقبدصو أ هبحاصّبت اع

 هدو ء 8 5 هدو سرك

 هسقللا ا ْنَد هل ار بسلا وهسفت ٠ نمليةةسب قهسمت ب تالين و

 ست سرع 7-7 167

 اذالاَةد ؛ واهبن وداني ومعأم سس و هببتومامعب ومعألاوربدتوربدق”ن اهيل اريبغت

 ةدعاسلاف ترتسم عروى هلأ ع أواّضرلا ىبم مدعلاو باتعل امم ام لم اوسع

 بدعي كيانءال وبول ذ * ران 'ااومالو اولا باش ةنوح نا
 سو) ة5”و.)

 روح سبع كاما كد ٌنالف نيا دقلوقتو ىبتعي ل .ةديسب ال ىأ



 ل ية

 , . ا

 ديال بيوت” ني ا يو غ7 و ا 0 ذو "ب و ءاج "ل

 ايلا نبا دخ ردلانيبامنأ ىو ردد كمأت دب ىفاهفرعتىتلا ةردلابت سلام آىأكمأ |

 تيدعف لجبال 1لحر ىف ىرهزلا ثد دحىفو ىرجنأىلاةبتعن 9 درت يف نزح وأ ل بجوأ ا

 ىشثعالا لوقدشنأ او ىلا ارعالا نبا نع همم

 قو تاتئعتلا وجو رجلا هش مالملا يتعاوهالواع قرانا دوعلا|

 2 5 فذع ع

-_-_ْ-2 

 قرت أ تدزأ اذاعضوما ذه بلل وقتنا رضدوزلا ولبن صرالاو

 ه2 2 صم سود و ةدمع و وسو

 انا وانامتع وايتع بتعد وبدي ل تلا بت و 0 رلا 8 رع ناصع او هيفدعصل 1و

 ةدحاو لح زبن واذا اتنالا كلذكوا 2 اك اوق ثالث ىلع ىثكر رتعوأ لقعو أعل

 جراد بدع ىلع يشع هن 7 هيدّشت هلك اذهوةيتخ ىلع ىشماذا علا كلدكوىرخالا عفرو

 7598 < 89م 2 ع

 8 هر هع

 د والا فار طأ «.لعامدوعا | هعضومفرك د دمسو نونلاتتنء ىو روتْرعىَأ

06 

 , خا يزعزيتوسلا لص د بتعىذ ىلع فكلا يَ دو

4 

 ف ةرط يلا ران والاد ةاهنمد ولع 8 و ىلعةض و رعملا تا ديلا 83 اكق و 2 اتسدلا معلا

 - ٠ و - هو م 69مم دس ى هم

 ىوادملاءاطغاالا هين سيف شمال وص 0 ريغ م ب ل ماعلك تدسملا ناش دح
2 

 9 0 8- اك م

 يح طراز و 00 متل رمعلا لماتش هينعريخمال و ريس

 سمعا 5 ا - 6

 ةدشلا ب نعلا لصأو بيعموهفبتعأروبجلام طعا !قلاق رع 50+ 1

 ند هياكبتع ىلِع وهج رك تع ىلع البل يشأ ل و ءوِمشلا نمببع ء ىلع جنو و

 ككل ف 3

 كورلا هاف اكو 2 نسب وو هنركلا بتعلا ىلع ىلع #2 رماشلال ريشلاوءالبلا

 مع ع د --

 هذي ءادشما هد اتَت بولا تابّتعنااه:ءىلاعت هللا ىضرةشن اعد ددح ىو ةدشاك 1 بثءالو

 لاق داسفلا ع نمسا مب لاو
72 

 بدع انععتف الو 00 انتا هن اخ

 2 وم س اكسو 30 هس وو سه

 بت ىذوغ مقولات ر 2 ارك دامراض ب ردلأ تددعأ .لافو

 قامو ةوبالوءاودلا ىأ بيع نالفة عاام املا يوناو ةرلا دنع اونا ىذوشكأ

 ع مسرب خي صح

 قاع لوقف تمكسا ا!نسالاوتو منابر الةئصلاخ ع اذأ شع هندوم

 لات او* قمل شما د ال كلوش نغوهو ثمعىأأ 3 دعا غار | الواهاطىفالو

 0 و ىلا و 9 - 000077 مع يع نا

 هلع بتع ةدوحوملا بغل و هيلغدح وئأهيلعشعت و دحساو ىءعدماع نحو وهيلعستعت
 م

 اس نوال تناك 00 ديف 2 ديلا كل نا جدلا ا ايو 4 ب ا لو عز

 عفان برعلاواا - 8

 اكهماتلا لعنأ لحرىفل وق

 لعن ناك ن اة اهنا شمام

 كلذناكن او هملع ىشالف
 نمسدأو الكت لاعنالا

 ىعص* ما نيكولع

 ىفاذك توصلا ل << هلوق

 تبيدهتلافىذلاو مكسحلا

 ما توصلا لص ”نلمكستلاو

 ميم

 امهزع لا اهاطشىنالدل وق

 ”للمكستلا ىف
 ها ّندانفأك باسل الود

 :ا تلا ونونلابتنعكوربو

 هسعع* هأ ةيقوقلا



 ما 1

 س7

 ا حي ل يا ع ا ور ل ل نلت“ فال نو اا ل نا ا
 ب 1 0

 ءابلافرح  نيءلالصف 0

 ءاملا بابعن 0 ”ليعف تناكنا و هام - ىلع < ملا فال ةسعل و فاكتود دريكسملا

 مالا باكل سيعلاو  ىزابلا عفت اوا هانت تيلقءابلا نا لسقو هام راو واوهو

 و ءه س كى 52 <29 سوم

 بعيعب او 3 بعبعلا بابشلاو لاب ادعي 2 حاملا لاه 00

 ى د:<و و وو ري, هه - 1

 معانلْزع اريثك انيلغ اسك لا و عسا وبول عنعلاو تامل 1 بعبعٌباشو مان
 95 موسم ل 7-19

 رعاشلالاق ةقرلا .ءانلاةيسكل الا نمسعبعلاث دللا لاو ليالارب و نمل معن
0 

 ق2 هد - سلس مدع هم و © ص 57 مس سم

 دنا 3 ور زقلا قرات د١ تععبعلا دعي بهدعل اكسل و د بلعدتل اوى ىرعل ادبعب تلد
 - 0 دع

 مو رمل - هناء 2

 فود نم 208 «ايعبعلا رح نوتجما يع ىبار ءالا نيادشنأو اك ليقو

 2ك ماج ء

 1270 م امعمع الاوشوم ىعساعرو ةهقملا نيغلاء لاق. دقو هبعيعلاو ءار ملاَهف اًةيعيعلاو
 هموم

 ”يشلات نع عترداونلا فو ءاسظلا نم سدا بعلو سانتلا ن 3 وطلا باعبعلاويعبعلاو
 هلك ماه 79605 هم 4 2م اج 9 ارا

 ناك اذاَناق كب اع ع لج رو دلك هيلع ًااذاهةمهضتو هّتوعمفت :وهنمع ودسأ ودهتبع و و

2 

 ميك هد 3 ريوصتلا بعيعبابشدع 2 رعمد ثنأو مالكلا يلج ف واو نما عساو

 04 مو و - ةا 7

 ريسغتدعاههجو ن-سداذا ءعو برشا ذاسَعو مراذاَبعبءو مالكلا لل ةروصلا

 لوشن نممسهنمو ءاموامز فول سمشلا بعض أرو »لاف فرفض هوضسعشلا بَعو

 دئعرقرع هج رت ىرهزالا حجبصلامو م سمتلا ٌبعىرد هزالا ءا ادق _ثيفسعشلا بع

 هم م ل2 34 “> م0

 سعد ععاودارأ سبع مهلوقو سس ىل مسهيولأف #3 درار دة يعاهافن' اك »* هدانا
 لس * م

 اذا عب ءىلار ءالا نبا ملا دءون وشن شيرقف و سّسلا بع و دعس ىف ليهشبا لاق

 يشعالا لاك عضوم أوم أهي حا

 "22 000 هم و ”#

  لجاسملااهتعرفأ ك اذملادودص 5 بعابعموادعألان ءتددص

 ماع مو صم سو ماع 2و مدس 20 7 هم 3 مو.

 و5 ا ردقبطو 0 هوقامسلان ربعلا بريع) لحجر مسأ ب سمعو
-: 

 مرمو <و ه 045 -6 -

 باَذْسلا صم و اهييفرتك أ ١ ودع رمادا ايلي للحاج تيد فو ةيقاسعمىأ

 و 7 4

 ببال ألا وخراب ب ا |ليقو امو تا بابل نفاس (بم)
 2 0 م ها 9 سس وي عدس ل 2137

 ةشعبتعو جردلا سدعا و تاع و 5 لا و نات داضعلا ناتضراعل او ىلهسلا ةفكسإلاو

 نباثندح ىو عَ نماخص لو 2000 نمتناك اذا يقام حردلابتعو اهزغا

 مال 2

 ةببتَعك ثسيا ماا لاف ردااام دهان اتا رب ثا : وهوة رهن ب ب عكا لاق مالا

 وك اسوس سم همس سوس سس مس رم ص و وص سس تس سس سس سس ا سس سس ا تس ا ا

 لما



 ا 1

 1 (ببع) ءايلا فرح « نيعلالصف

 هوست سرفلاو مس مامتا سو لا اطح اد_ةفسلعتل ايدل اقع نهو " '

 ه-وه _ٍهٍ 9

 11 هنأ ىمدالان ءىورو نعل بحمد ا بلعثلا سما سورو هدركسأ | |سور

 2و م و

 ىلع لدي ةزجب وألا" سهل 0 بتعلاسقف باعتاشعرو ا

 و هَ 0 م 6. 3 هه دو ص ه5 ء2 3

 بيعلاوح رسلااتالوأ جالفلاضرأ « َكاَقُ رمشلا نب امتع ٌرئاذا
 سَ ىو وه مص ف» س2

 اوه رعلا نمموقبابءلاوبو تاتا نم ةفينحوأ معز تالا نمبرضنرعلاو

 عنب رمل ليوطلا رمل بو.عملاو أ ارهلا فهل. سمع ىتح سرافاوطلاخم-مئالكلذ

 ىركلا فردٌلاديعبلا اوك ااضيأ اوهو ا ىرآاريثكلا ل .قو

 5و )وم

 1و 3 0 ساد .. رلانيرعتودلاذ

 مخ قضايا

 00 .اكارن د «بوبةر 0 سلا وعلا ليوسلا 0
5-6 - 

 © 7و مرن

 0 شل و او عجول هيقتوكيف ورع اطسولا

9 

 2 0 0 مار اضيأ ةيدبعلاو ماي مرطب و تاهل نويعتااو رباح

 واح مالا هصختنت وش ىالاو هئلاسع تابعو ١ م ايذامنم 0 ”ىتلاةيعلا لف ووو :

 1 تاق درع فءام هيلع صاع روعا العب محض رالا ف ئنمنملاساذاق فطانلك

 ىنأرقأ ىذلاو ركنمفيصصتاذ_هروصتموثأ لاك نابثآلانم ٌيئاَرلاةبعلا دعو أ عا

 برعلاتعمسولاع نيللان منا رلا ةيعمنيغلابةببعلا فل ولا نا فدسع ىلالر 0 هتنعىدايالا

 را اذهبنيعلابةبدبعلاو لعدم نمباراذا ءاقسلا فتوي لوغت

 وو م 4 م

 كلاسي لكؤي و هناصغأ ند قاوم اغمد ماما نما سنجة يدايلاتي رونو

 25 تو . ةثسو27

 ءاملا هلع :وبوث ف لع و هنارثب ْدَحْوفماملالصأىفرئانت ”نامزلا هيلع ى أن اف ماعلا تأ

 ع م ع 7 هن 5و

 ىا اهتدبعتد- 5و ةَبيعلاوهفنملاساموّْك وبث ىتحرانلاب لي مصب ىأ هيلو

 2 سهو سمو هو 7 سور .و7

 اذار ٌبدعلاو ا اهني

 ساو دوام ثوعداكمال ىلع رمل عاركو عل َكعف لادم ىلءىبعلاو ضرالا نمءاطو فتاك
 65«و وم

 رك "كأول دولي و سس رقة هذه ىلايعلل ىح رسما و ريكا هسا و
 م 0-21

 اهئان اهو يامي شن حطو قانا ثيدح ار اطيل مورو

 نال ةيبطتلا نم ىف ةلوعم تناكناف يعفو ةاوع ىهورسكسحتو نععلا م ةيربكلا ينعي

 ىفاقلا قد رمل نيبأم هلوق

 رسكب ح,الفلاوار صم

 امهرك ذنامدا و مجلات وءافلا

 دكنأو طمضلا ادهبتوقان

 عق ةواع رتغت الفاموية ثلا

 حر ْ فيرد | نم
 ىعصم ما سوماقلا



 نيو يا و

 اذكس نعو بذعلاو هلوق

 ملقا لكشرمكحملا طبضب
 لايىل#لوال !قنيعل مخ 2-2

 لأنوديفاشل [قاهمضتو
 ها امهفدح ومفمةدحوملاو

 زييصم

 ١ 00 (يتع)  ةكلافرس « نيعلالسف 3
 ا 3 َّط 00 هَ 3 شمع و وهو

 ثدد>- قو ديكلل ضرعيءادداركلا بهلانمدانكلاْث ب دسلاهنئثمو سهلت ال, ب رشلا

 نيغلابفورعملاوةب | ابالا طق الف ناسصيىأنالازيمهبف بع دضوحلا

 ريطلا نمماملا يفاشلا لاك ٌباوَدلاَسعتم ع ننس ممل اهقوف ةانثملاءانلاو معمل

 ولدا تبعو 0 رلا يرشاع بر شبالوابتتالا وزال لذو د توبا

 و 6ص لس 8 سس 9 57 -

 ا «ذيدَتلا نمعتد :وهلاقيو ىنامعللا نعي درشق ل اًديسنلا ترعتو ءاملافرغد نعت و
 0 اق ص دس

 | .٠٠ ةاواباعالتالالابللا تاس اذادوقتانر هلا نأىلارع ءالازنبا دو هعرشت

 م "الل بأ كلوق نمي رشنالو هءاطل أية ) عيد بان دجت)ناوبتإ 0 -وناى أن انأ

 ا” تن ةلحلا فو هلو :لكن غزال لا ينال تانغ ةنيلوعو ا

 اًواح ىأ مسباعبا ؤاحلايو همظعمو وأ “املا بابع اهف ذباب اهل باَبعِعُدَم

 || لعشيدحفو مهدت و مز 7 ند تلماتنا مم نان مقاس ءمهنلَس دارأو مهعجأب

 ماللالا جهلا َتْدَبس ىأا يباب 7 اهبابعيَترطام_منعىلاعت هللاىنرركجإ أ |فصد

 ”ه- م6 2 5< هعو#

 | ١ ايد جرنأ ذكعريالابا لاذ هلئاضقَتي وحوهوفصَت بر رْسَو 2 وأرد

 ةماكلاريسسفت ادهني رخأتملا ءالضف ضعيلات و بيرغلاباهصأن ماهيب غو ناطشلاو

 ىلءءاجر كيوب [تامال لاق َتاوُفَصْنِدْيَسَأتيد_وهاذ.- هر لفل( رعات و ارصلا لف

 ءايلاوةدوسكملا لاا َيجترفو نونل اولا نغم“ اني ترط همالكى لاق فهحدف

 هناك ف و ةباعلاقئبارقلا تابت طم نط ةرلدلا هكذ ذادكوه ا ت2 نمتانثملا

 ٌرارملا لاك ص هولا نابعلاو ةلبالا فطين اهركذكلذكو فاتخلاوفانؤملا
 هنن ضس مربرب سس 2

 : ا 5 تاغ ىمحل عفادر
- 

 اا 2 ول تانعو لاطىأتتلا بيو رثكلار طل باسعلا اوءاملاةرثكب اعلا

 ةايملاسيعلا حا ارعالانيا ليسلامظعمنايعلابيذ تلا فو هح 6 + 1

 دّشنأو يبا ارعالا نان ءءابملاةرثكسمعلاو ةقودملا
 مس و” سا هو رب نتوصل هر

 هنعلا جوك تاضعامع 27 بضل سه مشلاو نديصف

دك يوقيأ تسي نونلا دانا روسنموأ لا حوف ىورو
 نو

 سه س5 <<

 قأ.سو 4 . ومس عقال ه للا كلذ 0 رامهالكٌب دعو سنع و لسنعلا

 و سو

 بيعلاوه بديح نا لآق دودمءاَرلا اهلل - لولاك بلعنلاٌبتعُبتلا ارعالا نبا هذ

 ند



 41 (ببع) ٠ ءابلافرخ م نيعلاو ءاظلالصف

 بس يما عتب عمال 23 عرف راضان 1 ام اذا

 ب وشلاكرَكسرفلارّر ف فلنا قاس ىلع طوسلا عرق لعتجو ةبايحالاةعرم مستااذب عاشو

 ىلر ءالا نءادشنأ قال رقو

 امسك ىوهلا ترف تح ىوالامووو 0 باكو ىوهلاسسب ان ترق

 "ا دو ءهدم عه

 اريصو) ثم هك ينكح ى :وهلاناف 5 ىوَهلاَد أم وب تف نأ
 59 و لهم

 ىلع دان لو بكسر ذاب ان وب رت يوشع ىوهلا كادلوب

 ناتبسلاة حقت وكد راعشمب دونلإلا و هلى هوي آل نمهريغ وى وهلا ناك للا

ةمالسّتب "5 هرمسفدق ةوجرلاةيلاعىف سكربت ح
 00 رلاع ع ره ترن بوبا عوق لق و 

 هو

 هنأ ادّيوشظبرضين أل دقو ئنلاىلا عرس بوكتصيراهكرلاهتا أاذاءاصءبهةلجار

 س م7

 ديزوأ لاف هيفدج ا ذاهب وينظم حل نالفعَرقم#هلاثمأ ندو هب ىوكردازااتاهقل مال

 لاف 5 ماسالا ءالانا وبطل تاوذا اقبل

 80ه

 ماكو هفديذج هنعر لاق 7 م تكن فا امنا
 م اء
 ة«ةسم د ءوص ماه

 حوااتنملا مانا وهل اسع #* اة

 قرو ٌفرلاه ل, ءاقالا همومي ىحلك ًادقىذلا مكاو لكالا هلقولوبقلا نس < ىّرعم فدي

 ري ه م27سو

 هملايص سلا بات( ب ول ]لرب هلا نمي درمض رولا و بليا نمرمشُملا لاك اوريخشلا ٠

 رح نب سس ول ذانالا قمت وجايول ادزع 01

 2و سه وو 72

 7 رقلاَبْضَس اكاد 0 منزك وح ااهقودععوصد

 | هلدج ول اذا ة دام كف رعنالانالواولا ىلعدانلجامئاودد.سنبالاك للا مالكلاباَلقلاَو

 لوأو اولا لغو ناك ريك ًاانبع واولان ءٍفلالا تالقتنا ناك وقد

 تنال تفو صيريغن كانا درسا ب ُق ( لمسها نيعلا راسن
 اذك اا ام زامل ىف |[ ؟3222--

 ع . كابول نأةَقَر عدلا ثمار 9 دتاملا برين أبعلا ليو ذامكملا ثروروهو سدتشمالو ءاملا

 ناندحوماهدعدةلوهملا هبع عردسا عدداتل قو ع ءزدلاهسلالبقو عدا عطينا مما سمءاملا بصي 09-3 ”اخ ارايم#بسدهتلا ٍى ةه هوس 1+ 2 56 2
 دم لو>

 حراش عسل ف عسقوو لاق عر اعءانالاوأ ءاملافءو أدع معن
 06 انام هماقلا سه م 27 ياه ست ه 04 9 سرع 5 سود

 ىدعم اوهرخآ
510- 

 ا رع ل و ءاملا 06-5 ا 0 هب ركل 9 8 4 فلاش 2[



 1 (بنظ) ءايلاف رح *« ءاطلال ضف 1 4
9.9 

 دا باهشنب ريثك ىعت

 ناررطللت أك اذوههجوفهتب رضع أ نابر انلا برضم هلوقو هلتقوددعء٠ نمهذخ أف ىدارملا
 م 1١

 5 ين اه. 2 5 5

 و رع ”ىئاهد :.ةبباؤ الامرات اةناسا رخمالوهب واعم ناك و ىتح

 هدلعل :وناب برأ اهح لا طارد وقت 0 ويقام

 س2 69 هس ا 5 سو وده 2 هود هور

 نامعلكرهدلا ىزنع وباسل ب قت :ًامطح ل ذليال تب اامف

 لَدقىذااوهو ةصغان يسأل هاغاو نا تجند بدلوه ليام سضءاور نموا

 تبلاو ةسولمونامعنلا ىهأب اد دسع

 هم 2 ة هي

 ناب هرظااَب رضم | دسعتب سض * ىاَتادود ناسفاسغلب أ الأ
 منوم | سس و ء وص و ل 2

 ناربدلاك ن اعكاسخض 007 7 احلا سلي كلااىوةادغ

 ْ فزد اوتو نوكيب , اول اريغصةةيا دن اد لا لاك ميلا نأ طضجتأر ةلاق ىرهزالا

 هلوطو ارتفوأ ارمشمض روكي صبا 0
 ى؟سأرلا ست رركموهو عارذرا دم

 0 | يدع

 قراظلاهعجو رولا ذأ اكمانذاو لاق
 عهباوديسنبا نا ْرظمجيودحاولاكرظلا ليقو

 ا

 ناسنافل وقلاكميف لوقلا ونونلانملد.ةيئاثلاو فا'الا ع نملديىلوالاءايلا ارو نينار 5
© 

 قدررفلا لاق لحج لح لثم عجب قيعف ىلع فرظااىرهوملا 3 دقأسو

 مراضآاراصلا ح ومنا 4 اهوا راصتقلا ىرظلا لعجامو

 لاق ءان هر عج هن كيب روما موسم موف قدماعدو

 ملطلااهفن انىشاتساو ىساقت 3 جار :ألهو

 ْ امه ار واع «يناامكلاق دون رظاءلاةيف لج 2 و ا رظوىف رظ :و

 ناكفناراستي ىأ نا رظلادلج ناعزانن امهاولاق قنات هرظلا نيب امهئاشت ّ اومَتانابر ظ

 َىءَأ نايرتا لبنان امه مهلاثمأ نمفار ءالازا هنايداحتت وهنالوانت نا رظدلجامهن

 شرلافا ارو سكبس (بالأل نشكو كايزيدملا مم داو ناماشتي

 اقانلا ارهاظوذل قو ٍمدقن هس ردايلا قاسلا فرح بوينا او ةفينح يأن عّقوُذلا ىلإ اع

 اهلظفصيلاف همظع وهلبق و

 مد سا ىلا صد مو ل هدهو

 كاسر شمر - ةمراويط ته انا ىراع

 88# داش ل

 ماظعىرعاكأ د سياسم حبوا ثيدح ذو ا

 1 م1113 نيني يعي

 انحح

 ظ 1

0 

0 

594027135 

0 

 7 رمح اع تلا ع

 4 5 , ا 17

 ١١] ذ]ذ]ز] ] ]|]ذز]|]|]|]|]|]|]|]| | |ذ 0-2١01



 ا ورب ا 6

 ه4 (برظ) هاف . ءطلازسن
 و ال

 باز ارعألاةوا رهل سماد 23 ةرمطلك نهي وأ ىد

 م

 كم سولعهتالسةاثيدط اذ ىورهلا داتا عذلاو هلا 5

 نسال تللذو س ارمضالا رباع زنلاو ذلاو متل ناك هكض لج نال لاذ هذيحاف وت م

 ا قدزرفلا لوك -اضلادحانلانأىَوَقب و كتاادنع

 ناَتْمَكلاَزسانلاراولْنَدِإ » .اهموُقوراوتلانعلاَسولو

 / : : قاطاادزونألاقو

 دو ربى ا هالطصم لعد < ولاد ريدقداذحاناز را

 دشن ايدل نحَلايفلاصقلا ملائم لعب رظلاو

 0 رطب ى يل دعتال 3 ع طانمسانلا نسحأا »ع دبعلمأهقادبعُمأ
 نا مج

 ردق ىلءوهونونلاب ناي رظلاوه ورع وأ لاف درقلا هسة ادعالعق ىلع دودم“أبر اتااديز 2 وأ د

 قدزرغا!لوقدشنأو نيدود**ا َلاورومقمَي رود ميملاوألاقو هوحتورهلا ش

 اياضغاب أولا ارف * ايل ىراقا مك فيكف

 .!يردج دفا وهثمالا لافو روطئموتأ لاق ديحوتلا ىنعمريسع ىلع عجبك ر 3رظلاولاك

 قراقلاى دو نونريغ) فار املا ىهو نابر طا ىشديز فأن ع :,شىوروبا اودلاوهو ميهلاوأ

 ا تود ةااهسشت ةباد ىو حاجب امهااكوةحوتفسابلاوم نس ءازلاوةروسكمءاظلا

 00 نعت نما رظا « تصيمال جرانيت وأ ئ

 ُتيعلا لاَ ا هرظىتالاوديز وأ لاق
- 

 4-0 ةووضص و م ريكس

 لكك ة دورت نابرغفارلت * مم 6 هوجولا واو

 ضم ؟ةارسلادوسأ وطرف لي ,وطناو يامال 21بيلكل | اهب ٠ ودنان رظلاو 1

 5 موس ص

 معءزتوهلكأ أمف هدد انتي برع فق سشلا) ريشا هك ؟ ارلا نموا نكح نطل

 مثيهلاوبأ توثلا لد ب أربهذت زافامما مذاهب بو قومملا ا ءالا

 س )ع اس ووس م

 ىرهوملا دبفعر» 5 ىتحّبَصار حجب ىلءود ويقل كا ناب هرظلا ع نمىسف أو هلاق

 نعى هليمقودر ةلا يشيد ىهلءقهديسنبا موقلا حطام ذاكر رظاااس اسف لثملاف

 لعل ىد لاا هتلاديعلاك هوهورهلاردق
 سا هرم سا د ,ه - م8 ا

 تايرطلابرطع اريك تبرض * ى ”فدنخوا بقاغلب الأ

 عل

 ىازملا دودغ ءابرطظلا هلوق

 ءاراار..كضص وءاطلا خفي

 قاكرصقيو ءاسلا فقع
 ءاظلا رسكي و هل_هكتلا
 ادوتممءازلا ثوكسسو

 حاملا ىف م اروصقمو

 يعم مأ سوماقلاو ١



 د ا

 ١ (يرظ) ٠ هبلافرح م ءاظثالست هرب

 ىلعمهللا ءاقستسالا ثيد--ىفو بارا ىلع سوتلات يدلل قست كاذكو كا ارظ ع باو

 ا 1 متنا رفح 1 2.

 فتك ن زوي رظتاهداوراغصلا يناورلا بار اذلاو لالتلاوةيدوألانوطو بار امااوماك ' الإ

 و 4 ه 09ه

 هدمبلاقف دوعسما.ك هن يأهنع هللا ىذرركبىفأث دد>ىفو برأ ىلع 00

 5 اكو اهنعهتلاىضرةشناعئددحىفو ةمفزملاٌةعثاملا طقاوسلا 8 اوسلاب رظالا

»-> 2 

 رجلا رقفلا لعلم ىتحلادلاركذةمامأ ىأث يدحف و ب د رظىلعرغددوب 7 ىلع

 اناا اهرصتل بار رظلا صحاممنا تارطلا ىلع 00 ال ل لا

 ناكوتبٍر حض رأوأ لب قاننانناك امةراخلا نمبرظلاثيللا ضرالا نمّب رعت ل مللا هل

 2 0 2 رصسدصس سو دع )سو 8س ع

 ١ ارح هدحأو ماك الرع دلالي 8 ىبكلذك لبا ةقلخ ناك اذاواددهت الهر ُظ

 تي

 | ىعمنمو هنملجر ما برا ابار حبو نول لكون دو أو هشسأ ١ اررطالاهو نوكيا
2 

 -- يي ا

 7 ب | الا ءاكحد-]حاصعلا فو ىزعلا دبع نتاج ناسرفدحأ ىناو دل براطلانب ماع

 لوال ابالكلا مليا كرب نعي ورمل بركيد عملاق

 يع 3 تورو ل ع

 با راو ةرسالا فاتك 5 بانك ارغلا نع نب
 0 3 ل

 ىبا 0 ”خيسأالوئعأت *4 رتاقيإإ ىف ثيدسح نم

 ِباَِو روب لاحف حام * ٌرالا 0

 لضم لاو رو نلف ذل عبلاو مالاور ب سدر موملا كلذ تاكو ءام ءاثالكلاو
 تت معاج

 هريسغلاقو * ا رمل الدسم ى طكلادت « ةيؤرلاف كل افلا كا آملا
 م و

 هللاقيسرفما ناك ثيدحلا فو تداولا رم يما رتل اتا تيرا

9 

 لاق ديدلافا ارطأ ىف ىتلادتعلاٍماللا بارطظأ ودن وفلل ااهيبشتبر رظبلا
 اة #9 هم

 انس أ بارظالاو لف لعادعا :ىرعوملا هزت وسلا اذهو * بار مالا .٠ نعهذحاوتداب

 لطلاب ماعلا تالا

 ٍارطألا نجا 2 0

 مب ممم

 ا 7 نا 1212010111011

 هليقنال عف رلا عطَتم ودنا وصول اق هر نه واذكه

 يده



 هال ١ (برظ) انا + ءاطلالصق

 و -ِ - 5 م وزر م7 2

 0 اَبْطَصمبأت ه 3 مز ىوحأ | هقونءعوصإ

 6-و 3 2ع .

 نىلعلل تيلااذهى :ر نا لا هرعشف ىَعملاذ_هنال ىمتلاوهاذه ركاب :ءوأسءلولاف
 27 ةغ سوم و وس عدو -

 ىوحالاو ز 9 ا داو نم ىنناللقانت عجب قونعو عم وسي كأ عود ىدعلا لاس

 (ببلظ) 0 لل ارح لاو رع لاذ ريدا اوننموكناو ا
 س9 © س

 وهاغاو ىو راذكك نرحل لاق لاه نط سلا طوف ا

 مهلا نم ندم دإ ا ناليسفداضلاءسببَصل اامأ اوني اواي | ىلع مجم رد :رطوشو فمسسل اهي ١

 هاه بطامأ ب يذلا( بلغب لال هعضوم ىف مدةتدقو'هلهوملاداصلابوهامغا ىسومونأ لاق وهريغو

 لاق 00 برم 3-0 رءاسشلال اق ٌرشندعوملا مالك ام .ظااوارركمالا لعتسي) ْ

 و 0

 دكا هان اطن اعدل وحاصاذاتظظو درع ولأ دداردابمانيغايدغاوملاو

 بعاك اهتمقرادلاىشَعف 2 بطابلئاهل حبلا عم -

 ةبؤرلاه عحولا نمش هبامليقو سلك ءامىأ اظل ءاملاقي هدضتا
 ه مور 1 را

 هدعبو تام نمامو هدام ذاباوصىزب نبا لاق 2 باظيظقاموالس ب ناك *

 نالل لا ةعجىل عدها تببلا اذ هقوى ربنا لاك 9 اصول ركسأ بلاوي لآ |

 هراكنا فب صرإلو لالا دنعدا اوصوةماعلا طاغع نوهاصارتلا م قر

 ماعس "لانناموالاو اضيأهك ىفهيوببسمرك ذدقو ءامعفلاراعشأ ف ءاسامت زكا را

 ماسصوزؤ سد

 نأ ارفعزرلا يدي اوعو نيعلار امد نب حجرخ 1 !فلصالاو ٌبَصود اولا

 نعل ان َح ف5 رثملا باظملفلا و ا بااظظاوب سد لقي لاه يم ءهبامى أت اظل هيام لبقو

 مساع ف 9و

 هوجوف جرت ىتلاةرثبلا ٌباَطْمظلا ىلار ءالازا نعل راب وهىل.قو د دلا ىدت ا

 سشطعلاة دشن مد الا فا او تاوصأ ب اظبطلا ديس بالا بيصرءادباط؟ ظلاو الملا

 اهيلواهاوْسأ ىهواهلابْمَقلابطابٌو لاو حلايصلا ُباظبلا» ينارعألانبااهاكح
 شعلان ملبالا فاوجأتاوصأ هي: ناو م بظابطاهلب رسدلا عما « هلوقوأ|

 ٠ و .- ٠ و .3 3 7 . 0 2
 ةيلكاب ف لعت هرمسق *«تالاط#ءايتعاوم# اضأهلوقو !يشستاوصااهب ىعينازوجت د

 ١ هيلا فذح لع باطن مب نركيذأ اروعد و همس نا ١لاق بلبل عجب ظابط 1

 نال ارلا ردك رفا« برقا ءاسماطعلاو حفلا تاركبلاو# هلوقك ةرورضلا

 زاغدلا لاو را لمقو ريغصلا ل بكاود ل قو الا لكي اوهليقو هقراط ذيج

 (ىنا“ برعلاناسا - م )



 (بأطظ) ءابلافرح « ءاظلاوءاطلالضأ 22.

 ةأساتدشنأ اوال الح حب ورق باطأو نيرتط ني داو باطأو ا ّطاماعط

 ُبيِطُمَتأ والا ار زالو 2 ةقالعلنمئاشْحَآلاَ تأنآ

 تلاه كاذاو بط قايم دنع ار اولاين عا تافاذه حا ورا
 سس »د

 0 ل 226

 هياهامم هس دما اظ ,وةسط لبق و ناهض 00 وسيط و9 د لو ًاوالاانترزالو 7#

 ءامسأةة عباس وهياعهتلا لص ىنلااهاعسي ولاخن ب كاف ى ر نالاق مس وهماع هللا ىل_ص ىلا

 9 رب

 رعاشلال اق ةببعاوةبدبخاوةروبجت اورام اوتسَلاوةباطوةسطو سَ ى خو

 ةسم وه <

 / 4 7 د يم 29ه 20

 وبطل اب وبيطش الأ: امهو ةسطوةباطاهاههوهن ب مت نأ دي دادمفلا بركأ او برك
 1 م

 ٌضرالا شلع نمو هنماهرم عطتو كرشلا نماهولمن رهاطلا بطلا نم مو»ل_هقولاق
 ماو 10 © ور 2 تسع
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 قدَعَو باطنبا دع ولاق 0 6 در اوباطابا دع هلا ةةن ةسيدملاب اير و حاعصأا ىف :وكلانه
2 

« - 

 لاب اظن اب طرا و دييازادفا 0 3 نمار
 # م -

 قو رباح د لى-ىفو 2 ننل جرام انا دوام دملا ارم عوفوهريثالا نبا

 « دود .- 6< 7 و و ه7

 ىهوْتَترتخ اذا كلذكو لا راك كلذ عمود وقد راقتلا ُقاَسَرالا يف سيلةءاكلاتيقبف
- 3 

 ملعأ هاو الاول عبس

 ت2 ا نع اا توا ب ١ 8و >:9و

 ىنامعللا امنه ورتوةأسهاتناتجحوزئاذاامءاظتوابءاظتو همءاطو ةرءاظدقو همأظو هبأظ

 وة وى يم ا ع اوكا ١

 ىل نالقرأظنالفو امخأو ا أسلم آت>وزئاذا ا ا ات

 توصااو ةبلطساو مالكسلا بأطلاو ب وولنهعجي ف شدقدلا نأ نءى>و بولظأ ه-عجو هقاس

 3م و 2 -

 نومومفاسلا بأتلا نأ ف رعالاوطاذابالتو و و رتاذا باظو تلحاذاٍباظ حا ارعالان با

 ماظونالفس د ب اطعم لاو ىفعكالا نومك تلا جايموتلم اوتو ذأ او

 - وع 95 9 3 ّْ رك سو ةلدثنا اوه انف قدح ابصوهنوهنينت

 ||| اهمما ناكَهن دملانال تيظاا نمامهةباطوٌةسطةسردملا ا ا ةريشالا نبا

 1 ارو نوما نجوم

 8 019 ءطقا.اهفارتسحا نع رخؤومف تطرأ اذاةرمصملاب ليه بايطلاو اا

 ٠ وهل وقتفلسلان اسوم ١ ريعان لا تأذعلا (باظ]) 0 ) ةمعماءاظلا لصف ))

 ١ ئإ
 5 ةه 9 مم 51 هم سو د 7 هع

 ع

 0 لاه ةبنسنزو ةسطىوساس م انآ رن ىزعوفلار ذبلو 3 ايضا مَعَ 2#

 1 1 0 بط رلا نمي رنا نالت و ةثيدملا هلق باطن قّذعو وهثشدم> : ريغ ةهفمظا ىأ ار وطه
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 انا يدا ع ا ا اك طل ا اا ساايدم ا ع دا 0 ا الا 7

 _ م 0 497 57 7 1 2 كل ا 1 1 طا

 هه (بيط) .ءاملا ف رس ءاطلا لصف

 مهانل أس ى أ مهانيطتسا 5 وقنمنوكد نأ وو اه وناطتسافر عا ١ اوقاذمانعمن وكت نأزوح

 ىاغت اسناك اذاٌيمط ماعطوابذع ناك انا لما ىباوعالا نبا هرسسف كلذ , ولاق اند. _عءام

 رهاطى أ ثط'امو هبفّحابسالسيطدلب وه ةرشاعملا لوس ناك اذا قالخألا ُبَمط نالفو قلن

 ولن احباب موهو هظفا نه هلد_>اوالود وذيال بيطار بخس ويغوب للا بياطَمو

 1 ولما بياسطأو بط رلابياطمنمى م ىلإ ارعالا نبا لاقو ةناطعو ناطماهد تشاو دلو

 برعلا ضعبلأ نأ ريسلا 1 بداطأ نملادال اور ورا تياطمنمانمطأ ب وقعد لافو

 : نري حو هل رعالا و بيسسلاقفاهدح ا ومو ورا بياطمنع

 اذ هور ب بياطم نملةئالو سمطأ مص وحلا بياطأ نمنالْفاَنِمُطأ حاملا ف و همالك

 لميسي مايل شلاق ورعملا هيا ف را اركذ ذدقىربنبا شل لاك مكحملا فام سكع

 نمو متسملا د اوريغ ىلع وهفبياطملاق ند بياطأ أو بياطملاقي هنا معتسملاهدححأ ورغ

 كيجزا راهب اطاوابمب امن مانع لاقي قينألا قيما او ىلعهار أس داطأ لاق

 اههفام ىلع ىذا 2000 واسم ىلع :رك ليكن اوكر راملا ساما و ا انآ واهتن ران

 ةديحاومني فرعياالد يللا ونسال اوهسنم 1 دوةةسوأ لازه نمهسملعنوكتاهمك ء ءوسلا نم

 راعتساو ف د واسملادحا هى رع كر 00 و هب انكار الاقو

 لاق رجلا ةداطلاو فيفا رالعلاَببااةئالاتعراذاولاقفالكلا بالا ةفنحوأ

 ميلا لمان ءّلكس سواطثيدح فو .ةبمطلصالاوةديطو سامو
 »و2

 بيطأاو هفّسن بهدي وح لكي نوه فصنلا ىلعهحالصاو هبط ب اسستلا بالا

 « و

 ثلا نم للعام كلذ هس بيطبهلالةباطتسا ىعيسوطأا نموتتم اع ىفتسملا ٌببطَدسمْلاو

 هئيع ,لجرلابيطّتسينأ ىهنهنألسو هيلعقا لص بنلان ؟ىورو ءاصتسالا ةباَطتسالاو

 هيلعامةلازاب مدس ب مطيهنال بطل ن نماههب ىعمو'اهتسال انع ةناك هباَطالاوةباطت تشل

 ” هب حج

 وهفهسفن باطأ و تاروت رلاباطتسا هنملاقيو ه هرهطإىأ“ امهتسالا, ثنا نم

 ىشعالالاق لطف :

 ادكح رواطم ىلءهلوق بيطملاقراخلا فك لِ ل 3 نوأطم ىلع طافامترا

 قهاورواضي أس د.بمّنلا ىارعالا نبا ىذدأ ةلازاو فمظنت هنالدناعلا ل رار صل اة ىغناثي دل افو

 ها ب ودب ىلع "لمكتلا 5
 00 مدقباطأو بيطمالكب م اكتاذاتاطاوىدألالازأو ىصتسا اذاَباطّتسساو ل-جرلاباطأ

007 



 (بيط)  هابلافوس ى هاطلالسن 0 ه4
 امالغت تيما ةرططماذهو ١ 37 ومدك لصالا ىلعت«اح نوط اقلام كفو

 اوام وياها ىفناعدج نارا راد مر خطونو مئهون تجنيب كح قوم م

 ه2

 نيس اوس فلاظنا نم مولظالذخ“ الاورصانسلا ىلعا وفل وست جديع و ةنف قاسسط

0-4 7 

 مالكب هاعان ودب راقاذا هصِبِمط وبيطاادان الفنالفَت تطلاقب 3 دقايق لا دو

 روص#وهو نامع ىلع لخ ديس :بياقا ىقرتار رفاخ لوقو هسا اوبيطا و هقفاوي

 5 ه9

 ١ لا دا طدبرثرضما تاطت الالاقةىرخأ ةءاور فو وأ لاقباط الا

 اهيأايزيزعلاليزنتلا فو ةفورعمة-غل ىهواممفي رعتلا ماللدبأت لاتقل لح ىلا ضو

 | وهتبات سرالسب و املكولالحلانماولكى أتابسألان اكشن رلا

 || ثاطملل ا نمَدتفْلَس راها الا وس وهيلعهننا لص هنا وسان د ديب كا اواذه

 | ناكءال_لاوةالدلاهيلعوا زبن لمسجد أي ورو حاج ْرلالاقا ورم اذك يا رلانأ
 ص دس مل

 | اةييدابحأ نم َتزاوم ثيدحفو ”مانقلا تابنطلا ُبيطأو لو ملا
 و 0

 ا سولاو ءايسسلا يعج لح بيطايل |عفوءاطا ا ةبسط ىو هش وهلا < ىأمكنم

 و 0 تار اك هس ءءء 9

 لحي بيل ىسىأ ةبيط ىبس ىددالا دهع ضن الورد عن دك كل ا وع

- 

 هم هصو5) ذو

 1 كلذكث يدملادوودقو و ةريخ نوب يطأ | نم لع فوهو ةمذوأ دهع مهلوا اومسي ل همدس
 9 7 1 ا

 8ص 52

 ةببطو هيأ لل ةيَبطومْسحأو ف مالكلا ن ءتابسطلاو لصف أش : لكم يعلاو

 ه مه

 عع .لاوماعطلا نال د اد لم ٌسرالا تباطو هاف هجنأ ارم هلا

 هحاكن وملك ًاهاسط | تهذو ىلارعالا نان ءبابّسلاومدّشلا امهليقو ا

 هةما
 هد هاريمأد !سفنلابيطت ىأ س فتلة بط بارو هحرامهساطو حاكذل اومونلاامهلقو

 ”ه-

 تداطو هءىسفنٌتباطىأ سقت هبّتبط م-ةأوقو ه هنو هسيلع بطل ىأس فنا بسطم ماعطو

 0 اطو ع زتكلذ نع ىسفنتم اطدقو بضع وةهاركريغنمهي تمس ذا يتلا

 0 ا :نعمكبلَنيط ناري زعلا لب رتل فو هب ودلع وهنعاس ثيطو اهقفاواذا
 ه» 2

 ةبسطلا نمل دقئالو بط نمط لوكو هلع نلف :ركيرلاذا ىسقتة بطب كلذ تعفو
 4 6-70 5 كو ب 1 ا ب في ا تدين

 57 هموت

 رعاشلا لاق اذيسيط أم لباب ٌببط ىلع أم

 ابايطاع:اماندجوانا اا رضلاا متون 2

 يل للا

 هدمسنب الاف ب هدضلا :نمتلا بسال 5 هلوقواب د عءأم م ل مهانيطتساو

 روح



 ءاملا اوبلقف بط مإ ص نأ حح برادا |نم م لمت كوطو قاريسلان بطلا ف دوطلاو

 ١ و 2 0 و - 3 0 5

 اماد-هلاف اذك تلعفنا لا وطرك و !لاكولا اناا رتطينم نسننر ءلا نملاق هنأف

 ليزتتلافو ةنملا فرصتك وطو اذكو اذكت اعفناث ال قوطباوصااوماوءلا هن لي

 1 ارقلاقت ١ ارقلا ىف ل م ىحو ىنج نبا لاق
 و 1

 الف الف ىيطلاق فد راسا ةئانو ,مط لاش ىف دوط تاق تدعأق مهل ىيطم ردا ىلار أ 'ىلع

 ءايلاْكم .وطل أ لو رمل ةفاضالان : كاروطو كل فوط لاقي و اهليقةمضللاؤاو

 شالا الان وعل 52 الوقاذهو 10 كك وطل وقت رغلا ونس دل

 كلدب عقر عض هوم قو لاق اعدلا بهدم الاهيوبيسبهذو ب امن .سحو مهلك وُطْريزعلا

 وه » و

 اردصم قو لف : امّر_سحومهل وطرز ةويطل لا ب : أم نحو عفر هنعفز ىلع

 ها ود /

 ِن ٠ ام نحو هلوقد بص هعض دوم ىلع لدتساو خي و ارداصملا نمد ريظل و هلامقسكلوقك

 8# وس.<

 موه تءلعتلا لص ىنلا نع ل هللا قاب عاب زلال اق ىلغىطلا فولط هوط تاق ”ىلءلاط

 1 دول ليقو مهلة رخ ليقو مهلرش لبقو مهل يح مهل قوطلبقو ةنحلا ف ةركش قوطنا
 يطأ نم 0 ةوطقد-اونأ لاق ةنلافةركش مساك 0 حامصااىفو ةيددهلابةنملامسا

 بيلا: نم لعاب | ند وهفلا لوقدت يريسفتلا نمر بقال مايا ثدعلا نأ ىنعملاو

 انوي لا 00 كءلاقو ةم_شنحلاب ةدنحلا ا مسا ول اا رابج نب دعس نعاك وزو

 دشن واذكواذك تاعفنا كلك وطاب مالو ”ةمرعةلك ل 58 لطم دات كالا مهلخ طا

 اهموذوقارعلانيطس ال رو ىرشابدوطلا لد سين اك اوط

 نيطقي رينو ير ةدسعوُأ عتاب لي ادوللاو نقاب رلا

 للك ز غمر تملا و و موثلاوهلاقي و طا و ريا مولا

 تلقناءاطلا تعءئاملف بيطلا نون لسفاهلصأ واهيفةرصملمقوةنحلا مسا واير 1

 نم ءفانههاهبدارملا !هيلعامصتجاٌةطسابةكئالملانال ماتا كوطثيدحلا فو .واوءاملا

 كلن وا مديطب أاموهسطأ ام مهلوقو اسهل - وكيشلا باطسا و ةرصشلاالوةنملا المطل

 ناكوٌدوكسا» احم ىلصالا ىلعءاح لاق 0-00 ناهي وتس وجو "اج هلكهببطنأو هيبيطأو

 اًسظهدح ودنا ط دس 11 هط ا نقلا تاطأ او الدعم ال |اهلمقدن ظفلاد :0ناو اهدار انزر !ليفابيلم
 و وةسسو

 لاق ىلا ارعالا نبا نع هناطوب ولات دطو ئشلابَبمطتدقو هيبيطتيام برطلاو

 ىناعاصلا لاك ةيدنهلاب هلوق 0

 اهلصانوكاده لف

 ها ءاطدنهلا لد مالك ىف
 مويوصت



 هللا ىلق شد سح هنمودأ وق

 نكران اةيبجر 5

 مىىدعم 14 ايا

 ناطائا نير عنب مهي مصاعمأهمأ و صاعلا أن بمكان تاو ص نر زعلا دمعنبا اوه
 ءمومضص 2 ا قد هدم اة

 نبلدنج لوقو تاطملنا : رع همال بق نمددد و هدد صاعلاونأ هيب البن دق

 هلال امد مشٌمبطلاةماك اواسط أسط عجبا م ريتلاباب طبعا سره ا اود

 رثك ًاوتاسطلاو بيطلارك دش دملاقرركت دقو ريثالاانبا لاك هنتالوسراد## نو هتناالا

 ثددحلاهئمو رهاطلا مبيد ريدقو ماركا نعةباك ثديحللا نأ أك لالا ىنءعدرتام

 مقا ىلع بد_>هلمو رولا هاطلاىأ بيلا بسطلابا حصرا لاقدنا

 28 هس اه 2 سمسم دو دان ع اه

 دانك اوترهطىأ ايمَتطواِسََتطءَوَت ايابلاق مسوهيلع هنا ىبصوللا لوسرتام

 و بك

 بيطنإلفو ىلاعتهّتاىلا فورم الكلاو"ادلاوتل#سلا نم تاسطلا ىأتايخا اى

 و 6

 ١ نءءافعأ ممن أدارأ 31 ممتاز لاعنلا امر #2 ةغانلالاق اًمرفناك اذارازالا

 ١ هيلاىلاعت هلوق كل دكو نسلم ل لوقا سانام نإ هلوقو مرام

 ماع ود ووو و ا
 |[ م م اودوح ةوءاعدلاك اضيأ نسا ماكلاوهامناهسْق رماصلا لمعلا ويطل ع لادعبدب

 0001 حاصلا معلاو قلالا لاالرلوقو هلنادرحبوب بطلا ماكلا حاجزا لاقو ةيسشنالا به كلمت

 ٍ ريمذلاو ديحوتلاةقيق-دحوللاَمْشمنوكي ىحديحوتلاوهىذلا بطل ملكلا عفربىأ هعف

 هعفريلاصلا علا ىأ لالا لملاريهضنوكينأت زو وديحوتلا ىلا عجاراذ_هىلعو_عفريف

 / هلوقو هعفرب ىلا عتهتانوك نزوح و دحوم نمالا للام لعل ببال ىأ بطلا ماكلا

 لأ لاحرلا نيمنيبطلل مالكا ن || متاسطلا"ا ارغلا لاق تابيطلا نوبي نبط تامل كاع

 لقمهللحأ ا ذام نولي اع ةوقأمأو لاحرلان منيساطل اسنلا نمتاببطلا هو غلو

 ْ ردقدستب رعلا تناكوب رعلاةبدارملاو ل_س ودلع هلاك م ىلا باطلا تاسالا مكلزحأ

 هع رب لزن ملام هوباطتس !اممهل هللا ل-ًافاهلك تفءايشأ سيطتسنو اهلك تالف ةريثك * ءايسشأ

 بنار ”الاوبابضلا ٠ نءامنواك أياوناك ىتلاباودلا لئموامنابلأواواكماعنالا موكل _ةمتوالن

 . ثددح فو هقارأ يلو حالو فرش انك و الفو انايقو عجارلاو
"0 5 

 يوطلاو بدطتين 0 راى ادجاس نيا نييء ىلع فرت ناسواط

 لاف ةقي 100 اوةسيك عجب ىنوكل االاهلريظنالو لاق عاركن ءةببطا اةعاج

 2ع ف بدو <

 رم رسل دك الاوقيسضالاو بيطألا تينا هناك لكف د وة دس

 قولا فقيسضلاو ىبوُكلا قىتيكلااولافا# ىرطلااولو يلو عارك لاقو عوجلاةيفبأ



 001 #1 ا 3
 01 د كا ا م تل و

1 1 3 3 7 
1 «7 

 ها (ٍنيط) 2 ءايلافرح « مالعلا لصف

 لاف ٍبٌدللرعاشلا هراعّتس او لاقى رَبسملا نع ىوعبنذلاَبْنطو انفاق

 6 روط )عا ركنعضرالا ف اهذإ يلا (بهلإ) يبذل ركاب 24

 دب وطلاو واوهذهوءانتالة نال طفلا نود عملا فَتسطااَنوديَر رد 0 هوطلخاداللاقب

 تدم ا ل والاه لما لا ةيموروأةضات# ١

 ليمن بالاك ىجفاشلا اهركذةرس الاب وطلاورسصملهأ ةغلب رج الا ب وُطلاو ىرهوذلا ةرآ

 قو تءنبيطلا ول هفءان .ىلعبيطلا «(ببط) نيطلارب الا لاقي ,وطالو هلترح التالف ظ

 ةدلم سر ل غيفءيناعمعستت دقن الارك ذاكر هالاى رزاةعع نال ولا --

 ١ اها والالد تناك اذاةسطةمعط و م رو تاننلل مضى

 هوركمابمف نكي اة سس * ةمضااشتال اذاةبسط

 نكي ةبيطةمختو روعي مرو ةبسط دأب ىاعت وق هنمو ريخلا ةريثك "همك اتسطةدأب داأأ

 اهدا عةسَط س و امهريسغو ا ودوعلا ةحئا 3 ةبسط عب راهف نكي ل ناو تاه

 لايق ةرقانو ”ةرهاطوأ ةبسطقي 3 ةدو1ّاىفةطسوتمىأ ةمسط ةطْنحو ةيضارىأ

 الو ردع ءنك ءلاذاَةَسط ىبسو هضيابم لمع بطر انْماٌديَساوُممَ

 8 وُذلاناطو نمط ثلا تاطد درسا 1 الذل ىذال بي ماعطو د-هء ضع

 هلع لاو انامطل ادةبيط واط بيطياضيأ ىنلاّباط و

 و 41 32 1000 7

 موهشمش :الا فا همام طن 11 00 اب ريبعلا مصب ةحرت انام

 بطلا بالا 0 2 ا

 بلا بلا فت رخال يقم بن ير ا عا 0

 با 3 ءاملفد :ب اًفوقو نا 5 باطلا ل و ىداعلا ىنأ نيب

 تام 0 لاند 5 ناوبلا دعب جالا د

 0 آل نس«

 باَط وبيطو»و بالا بيلا فك ورب وَةْعلاملا رديكمألاىلاههبهذامئاهدسنالاق
 ”ةهمض نسمور ] س<

 ىعمو نيزهلادبعتير ع يجدوا وقير عشلاذهد ةباطوةسظىئالاو
3 
 م

 م

 1 نال الزل وفرشلا ىفالباقت د_ةفدماو هنأ لبقن مشب رش :وهىأ قارعألا 7 امد لوق

 أ نم هوست دو ييسر دن ةطمسص جت تمسوم هج بوس بسسس ب كا سمات تب تن ججم صم سسجسل7كجس سمس مس جمس عم ٠



 اذك ةمالسلاقو هلوق

 ساسالاقىذلاو لصالا
 يدعم نأ ةغباشلا لاق

 ىلا ناطأ لبخو هلوق
 فدْرَرْفلالوقهلمو هلوق
 لصصالابا دكصإملادق و

 ةرامعو:ءلمكتلاو سذهتلاو

 سناطأ تارامتوسامالا
 لاه اهلرخ اليإصتم
 هأ ملا ىأر دقو دزرفلا

 ريدم

 : كت ا اسس و مي موا ا ا ل انبي اتا
 0070 نم 0-2 تا كايين اج و اسك نا تما ع 3

 1 : ل 8 3 : ان تلم الا نك 4

 (بتط) ١ ' هابلا فرح« ءاطلال صف 6

 ةمالسل اوفو تيناطآلاه جيو ْرثألا ىلادوقعملا مازخارّسَُبانْطالاو

 مث دس ا

 ل مةدس 5 ةجم ء ءودعو

 .بناطآلادقع تقاقدتن ضارب 5 ةيحاض ملا له نعت تح

 رعاشل جر ةنانطالاْناو لطم ةيانطالاو كتارا بابل بياكل ذفعلقو

 م "راب انلوب جرس تناك قلن مد سها ىب و همأةياناطالاو هنن. نمد. أوب ىعم

 -و اك نيد 2

 ىربال بط مركسعو هيماق أ ناكملاسدطو حرلا ف حاجو عا ع ح ةلاَستطلاو ةانمديزهسأ

 حاممرطلا لاق عطتني داكمال نير آملا نيب ام دبع بانْطم شحو هن راك نههاصقأ

 ماو -

 بانطم لمح تاور مت نم د ودع بالا عضذلا ع

 قطا ف ةغالبلاٌبانطالاو ا اولعتن أب ننطتلاورعوأ

 راثكالا ومد و احدمىفةغل يمل باتطالاو هرق رف علابمالكل |قننط 1 و تاك ادم واو

 ٌ م ل هو 200010100-10-#

 |قبنطأو 00 دح لكل حادملا بذطملاو هنسف

 9 9 ركشسع وهدم

 1 ناك اذابتطأس رفو لوطعأ بنطو هرهظ ىف سرفو ةغلايموداهتجانهمق ىضماذا هودسع

 ةغانلالوقهنمو ب-عو هوىرَملال ب وط

 11 كا ع س م7 72

 طال و انتا: ه0 وان تع 0

 اهضعبعستانا لبالا تطأ هيلا طاش هام تالأو بط اوهو ا بنطو

 و 5 سو»- و مارا 9 -»

 هنمو اًضعبامضعب عبتي بيئاط أ ليسو رابغف ل عباس شاذ عب رلاتدنطأو ريسلا فاضعب

 قدزرفلا لوق

 بيناطأتاراغوباوسابمم 5 اسس حطام بعسمكأردقو

 تاون لالا ربطو ليس نمدبانط !تدارلاش

 د ا 1 هناا تتكسانلا أمان 5
 ها دود 20 5 <
 نملوقب دعب :اذامالكلا بتم |همو ريلا اذه ىعيباهذلاد سعب بنطم و رم : لفو

 ةيواموةي ,وامىداو نمم 0 0 سنن اوبصللا نمروكلا نم هر ىلعوهامنافهاسأ تنك

 دشولرعالانبانع يق طبي ريثعلا ىنيلءأم

 بحملاءاَشلا عمتاريبن الو د ُبْنطاب ىو فاللان ميس
. 

 سم يب

 نصمم ىأ ضرالا نري ان منال كل ذب يمسةم وام" املس هامل صلاه تاواربسَح تارا



1 

 ل 4 7

 ولا 30 الا

 ٠ (كنطإا 2 ءابلا فرح * ءاطلال بشق 4

 هبط ىهوةبلطو بالطأ عسجلاو نوملطي ىأءاس:باطآهناو دعاساذا بلطو تي

 ىذعالا لا عظرممدا بع اها اويواهلطي تاكاذا ىفاي ءللا» نعةريخالا هتباطو

 دى و-:و

 بيلط و بم هوبلاط هَ مدا ال وتلاطلا هو يل ب رولطم ىلع اا امرا 2#

 تانطأو 0 وخحضو 3 نع | اوع اهلنا لسا ١ زيدا (بنط) ءاوسأ 2 هل الط وةيلط و

 و 5 سادسا

 نملاوطلا با .ليألاو“ ةيخأ ائدح اوبال انور نيستا ة ووفرت

 ضرالانييلام+ 2000 امتائطألا او راضإاهدحاو راصةلارص مالا وةيِبْحآلا لابح

 ليقو قئار امااو ضرالا نب قدا لاول بشي 00 قئارطلاو

 الس اورو بْنَمءابخ و هني هبانطأي هدم هيْنَط و يا و بانطأ عجاو د :ةوااوه

 بملف يفرط نيام اهلا نمو يدلي امشب د افو بائتطالابدود بم

 هديسؤنا ميلا مع و درصشأ 5 :رعبتطل او ةمحاشل اوف ةراعا| را عتساف دولا بانطأ دحاو

 موه 7 0 8م اس

 ثاثفن -ةمياتسعنابنكلاو اهدث و مارسلا را اا تلا مدفسلا كالا ا

 و سوء 9 ءو

 ؤمالاق ى ةذاعلاو بكمل اضي أب دطملاو بتطملاو ناسنالا تغاناذا نادرا انرسغت

 اكذتماوتناطلا تع امي لا لثمءادوسى هدو سدقلا
 هم و هم

 ىهو ب انط أ اهلاهعواطد :ءُتضَعَ اذا س.ءشللل اهب و ناظم عج و قئاعلا لبحبتلاو ا

2 
 ب »<

2 

 ىلع عا حوت سدقنب - دوشاألانإ |هنعدلل اىضر 0 ددقو نما ةيرك
 تالا

 كك

 م أ هسيلع يب امىلاديرب اه اسنن ءاهلثمرهمىلااهدر عي اتي بانطأىارماغدرفاهمكحا

 فو ىتبببُعلاهتبب بْن ىناطمىرابوةلاسقيو مهتويب ب انظأ هيلع تدتماواهلهأ

 ىه«سذ5 م اوف هر وه: ه2 2

 بنطم ىلا بتل فاسو يلع وسد لس
4 

 ىاطخةراكدقلا دنع تح ا1ىنالهتدب بتاج ىلا دب نوكأ ب حام عيب انالاب دود ثم

 ةبانظالاو بنطلاو ءامتتسا ىفنيلجرلا ف لوط بتطلاو ةاغصملا بطماو دوهسملا ىلا تبي نم

 سمس 57 س2 ) ج2

 اهل ف ىذا اهي سوقا ةيانط ليقول هرظك ىلع ادي ةب 1 رحل بوو اروبا صرب

 شوملا نضرتولا سأز ىلع ىذاارعسلا هبا نالأ مسالا هد و هت ىلعرتولا نيد

 فصين ةغباتلا لاق قلوبا نوكللم ازا فرط فد يريسٌةبانظالاو ة ةينطس هول

 9 نو# يس سوه ةس وو ماهمصرك همه 0

 سيناظالادةءتةلقدق نضكر 2ع كلرأىذن طد تأ ماس : المص
 ابيإ

 و 4 2

 (قأن“ برعلاناسل - + )

 و4



 (بلط) . 27 .ءابلافرح هه ءاطلال صف 46
 9 | كسرو هر 7282 4 00 وم ويا سا#و رس

 نم لهم بلط بلطتلاو ىرخ دعم ىلطلا ىلطتلاو هذخأوهدوجولواس هبلطتو ضاع

 دى 9

 بط موق نم بوأطو عمجلا م ءاةريخالا ةبلطو بالطو بط موق نم بلاط لبو عضاوم

 ( هسه و ريو ©

 ىذه بل موق نمسا نيالط مون نمهسدالطو

 هو هع ق

 لد ةاطببيلَط باس مو #3 هءاضتقا تيل واي دى را مق

 الطوتلاساذكب<بآطو ٍباغالا ول اذِهدبلع« م لهم هما ىبل اَنَلَط و

 ةمرلاود لاف بلاط عجببلَطلاو ةبلطلاو او بلل هنم مس ءالاوو<هيلط

 92 رز 97ج 2مم 2 م 2 0

 بلطلاو بولطملا ىل: يال نيلب د تردكناو ى حولا هنا عاصتاف

 دادضالاّنموهو بلطي نأ ىلا هان أ هبلطأو باطامداطع أه تلطأو بغا ىلا بلَطو
 ه8 ه 7

 هتلطأفدلا لطلاق اهزاضقو اهات همالطاو ةجاحلاةيللا اهيل الأنس أ اف
 و نيع# سن ردوءو

 رعاشلا لاك اشي؟الكلاوءاملارغكلذكو كلَذكماظمءامو باطينأ
 7 2 د ل 0 2

 ةمرلاودلاف "الكل نواب كيبل صامل قو #4 بطلا اقرب حاشا 3#

 بضع هد 0 د*ذ أ ٌردَصةِسك ايعارْزَصأ
4 0-0 

 مو 00 م

 سرع بصوص 8س س

 و هس 8 ص رل م 5.

 ردق هواك دعباذابلطمامةةينح 3 !لاوو دعب وكب اطرعأم هوبدرب 3 7 ضاق“ ءأم قارعالا

 الاي لندعناذاةىلا بلل هدغ لإ ؛!تاطموهفنيمو وأ موية ريس هناك اذافدث الثوأ نيايم

 هوو اق باطراناوءاملاةديعب بو يرو بلم

 م سلس و يي#2) وأوسع هس نسا 208م

 ام 0# دري جدلا تفاكتادا و

 اك ل

 وأبلاط ع مجبوهريثالا نانا َتلَطلا ين عدرأأ اكلةتافدق 0 ةرحهلا ثيدحفف

 8 فرص ”ل 9 م دوم

 ةدنعبلا رسل اتبلطلاو سانزلان م ةءامجلا يللا فا ارعالا نبا بطلا ئَمح ا كَقلَح ىتمأ

 1 | قابلا لوسراشلم ىدسأل ذاق ثيدحفو ؛ ى قمتي مالا مسكي ةيلطلاو

 2 ز ٌفلكيِبطلا دي ع[ب لطم الكولا اوس طمىلسدلا اة طاع فما

 ٍ؛ هلوقو هملطرلا مهبل ىنبمهنعءابملا دعي لوش « برطضلقانعلا ىلمو اطمن ع دع ىوربو

 نبالافو موقلا هسلطودعان "العلا ناطأدقو كك لبانم مادوشالب قلبة سنك امعار

 هوقو بلطلا ىلع أ أمأو لمخب اائيثثاطاقايعللالاقو ةماط ىلغةناعأ ىشلاهيلطأو

 . ع 7 ترص هلاوع 1 و للا
 سماح بح ا ا ااا

 0 ا ظ



- 

 ه2739 و-» هم

 دبر هلثا داوعش بطوطبلو اومح ظ تاخد فيا تعم رو و

-28 98 6 - 

 هممت !انبط هرطدبز ولأ نأضلل نتفشلاد ريفا اةبط رطل و اربكواظيغدب دال يلف

 زعملل للاهل توصُبَطَر ,طلاهدمسسنبا اهاعداذا ريل ط 15 اهاعداذا ٌةسطرط

 8 ومس همم

 ةيرقلاوأ وكلا فاما بار اعْضأ ةبط هرطلاو اهاعداذاة بط 01000 هدو فلا ْ

 غيط وا طرط هللا قرح نامل وطااىنرغسملاو مصل ىَرَك اءاملادبدشتو مضلاب بيرلو

 ةثصو < 2 575 )و

 اعمداهدا ار 0 1ص ادةصوف 00 دد- ىو ىذدنلات يوي نمفةدسح اوللذبط هرطلوقب نم

 3 رطلاوىدستلا ثنين وفى 0-50 اواللوقي ضءيونييدلا ةمظعلا ٌُبْطرطلا طر

 رعاشلا لاق نيا ليوطلا

 هاهلَدطر طدالو #3 ةاهستت يمس

 ا اد 1 اولد ددلا َه همدح 22 2 ا و

 «وود 20

 نر اطر #3 در ةلدلا كلنا قأ
0 

 عرمضلا ىراطشل وطلازعملا نءةينايط 0 عارك نعةيناسعلد ا :رصلادظ هرطلاو

 رعاشلا لاك بطرق ةج رتفىرهزالا

 اطرطوهشاح ىفلاجو « طرت ادق[ راَذا
 همهو هةوءوعب< ده و2 - ته

 ةيشاح فت أ ار نيبط هرطو نيرذهدهممأ ازميل-رلا لاش هرداو فديزوأ | رمل انة !لاق

 ىذااولوصال ا فة رتىذريغ بطرط نجلا دبع ننام علاق اهب قث دوب حاصلا نمةضمست

 (عبسط )) ىابرلا فةغللابتكنموهو .برط لصف نمت سيل ىهذا ةجيرتاهدارفا بمب
 هيامىأع ئنبعطلا نمهراملاقي ىارعالا نبا (بض) مودسدحاولامدلسلا هابملا بساطتلا

 هديسؤبالاق ديزدنباهاكحتم ,ركسلاو ءزهلاةب رعطلا ب زعط]) بيدا وْذ نمش

 ا ٍبّدعَط .( نعل ) اًفسعتما َدَعَبَسْعَط ((بسعط)ل هتقيقحامىردأالو

 ناك متبل نا وةلواحبلطلا (ب) تب سلولافديددنبا

 هبلاطُيوءاساَعتسلارئالو دنع كل ى<اًناسنا تلات ةبلاطلا وا هيوبل اطن ونمو[ دن دل
 # ل 9 هير 2_2

 هصمو ءلعتقأ ىلع هطول طي ىشلابطو بالطلا ىوهلا باء لاغلاو كاذب

 2 1 اء

 هعساو بلطمل يقف تدّ ثوءاطلا مانلا تمندأذبلطسمإصأ باطما يشاهنب باطما دبع

 ا

 دارءامل اديدشلت و مكلاردل وق

 ها اهفمفتع سوماقااىف
 وى يم



 1 طولا لا نور را
 و 1-1 :

 اذك لا ىلس لوقو هلوق

 هةبصد وأ هزرحو لالا

 اذك تابعاد نم هلوق
 ةدحوملا»ببدد.مااكلصالا»

 ساسالا ف ىذلاونيعل ادعي
 ىألاك م هم ةينقلااةاننلاب

 يبد وب طب تأ 50

 ىأ دد تاصادنم وف

 نعي هيامسوهيعاودنم
 هنال ىدا. اوهو طشاتلا
 ناكم ىلا ناكمنم طشش
 ينعم هأ

 هدشنألا عزه ديرب هلوق

 حلا عزهأ لتس مودف
 عد رسلاىازلا عزهالاو

 ينعم مإ

 فكن زو ىأب رطلاو هلوق

 نمرطناو سوماقلا فاك
 'رلمهملاءاطلابهنأ امهلنيأ

 فرح قريثالانناهركذدقو'
 روهشملاوهوةطوقنملاءاطلا
 ها اهريغو بهاوملا

 ااسط
 مو. ا ند ةدوم ه و 0 5

 وهللاوبرطلابلطبرطم ساو ردانوهولاف ب رطلاريثك ىنايعللا نعةرسخالا ٌدءارطم و

 هابلا فرت « ءاطلا لصف 43

 سيلا اونا لاق عتب رطو وه هيرطو
 1 برطملاىادتلا حاسم 5 ٍةفدسْلك قراحت اعالي

 ساو ه الاكس زودت وص عج 0 انف نالغب ركل 1

 هنءأ ارقفترطو ديكو كمتوسافبيرأ طّدلاو عحرىأ 7 رخل ”اطلان ريرلاك

 دعما نبىلسلوقو اكمل هب مالا وصقرئاطلابرطو عسسروُدم
 525 2 6- 5 س -

 امذج أ وىدعلا ناعيربىزأأ #4 ةعاس نداو رطناىارامل

 نحل بارا ليقو ني انراةواُ اطل ةعاسد ياسا و اصاورط رك لاق

5> 706 

 حامرطلا لاقو اهتادحلخأ ن 0

 ددتابع ادن هالات ىكذلال ١ #3 مهب لارح المهنه ظ تي رطتساو
0 

 تاتكلا لوقو عرانكوسِبرَطلا ىلع مالو

 2 بمول 2 شام س مه ع

 برطلاأ ريح ةمادالا دنع ١ هلاعيانانح عرش ديرب

 ىلذهلابي قو لاب راطملا 3 و هللءفالوؤضلاقيرطلا

 « للمس | راق ةرقلثم فاسو

 ىهكلاسفاتي هنال كلذ ىمسرُمملافلشملاو مضاولاو ب طلاب سلا ب رتلاد الا نبا

 لثمىأسأرلا قرة لئمماوقو ةقيضلا ٌبْقرلاواكَلا ميما منالء اس ءار ءأ صا | اومءاكرتك الا

 جاهلا مأبازابراطم .«

 عي 8

 ءامقايلابأ و هذه ىلاءذهو منه ىلاقرطلاه ذه ذاق ىو هق.ضق سا ًارلاقرف

 هَ رطملا هد ا رظملارغنم 5 نعل ثددماىفو معلا ىلارعلان مةفاسمملا ليم اوةعساو

 اهتد-اوةقر قرط براطألال بقورابكلا قرألاكاذترخصُفرط و موب زاطألا دج و

 م ه4 2

> 5 

 ول جدارا 2 ل ةد درفبملاةقمْضلا قرطلا ى * 1 لموت رطم

 خلا ٌتطرط (عبطر طا مابوريَطو رس لارا سلا ل سرافيي نمرف معا

 ءانح بالاك نس تلانهمط رطلا لمقو اهالثأ

 تك انوناطغاضا ويف بطر د 3 ةروعوب -عءاموك 002

2 5 
 ب

 فو

 ا لالا ةادّكلابرطتساو اهتادُك تير طاذاليقو امناطو يلا عتب ار البو 5 و

 0 4 ا درطملا و عيار مانام رس رطءانمسمهسلا ب رطلابعامناف



 نرعظو ربطلافكاومفك أو او ضرالا هلاوو فيلا نم افلا نهب رسطلاو لاقت

 نما" اوأ_ةنر طخ بانطلاوباسعا (بسأ) اانا نر راهن البق ؛رقلا|

 سلوناإسثب دخىو مدق:دقواضيأ 'ةلمهملاءاطانىورب وىسهملع س لفانب رغط هع ها

 ه )هر

 برس راع رطل 8 د قادس
 سن < -ٍ

 سس سهو

 هالعءأاملاىلدطو ةلدطا تعطل و توبكشعلا سنا اك ءاملا لع نوكي ىذلاوهل ١ بقو
30 _- 

 وهو )و 4 ءدودممة 1 و ووو

 مم طشوريغ حو ىل ارعالانان ءللعطل ارنكسم لاطسامو ةبلعطمنيعونلعطلا

 ةمرلا ىدلوقو
 هم هوهسو هم ص سوسو وس

 دلت ناشيطما او افلا هيف 4 ةيماطءاب نالا ةيخطمائمع

 ضرالاتلدطو ادعلا ف سلع قب فانيلا وهديسنبا لاق ل 7

 امواج( برشط )لَ هلا ةلدطل او ءاح رابع 5 ريدغلا بسط 1 تابنلاب 000 وأ
 مو <

 برطلا 0 3 ءاخئاوءامح الان هنال 0 ط قمهانحرسشدقو ة ةبرغ هس
 8 ير

 لؤل- ليقو :هلاونزخلاوأ حرملاة دش دنع ىرتعتة فخ بر طلال يقو تاع ع نع او حرش

 مهلا فى دعا ةغلانلا لاق نر !ناهذوح رفلا

 هس اس 534 همر

 لا 0 قاناقاو 33 كراج 0

 ود 89 م

 َُش وأ د ل . لانكا
 د م 0 0

 8 كا 25 م ا ا

 20 1 2 لمدن

 5ؤ١ س ورعد

 نم عج اودوشلا برطا و كلذ فرع الوهدسن ا لاق ةكرطاوهىدنعبرطلا باعث لاو

 ةمرلاودلاه 9 رطأ كلذ

 واع سس ص وت م ”ته ره

 برطهبار أ نهباقلا عج ارعأ 03 اخ مهعابشأن ءبكرلاث دهسا

 تمس <

 ذهل لوقوبار اطموق نهب راموهفانر اطبرطدقو

 ميلليللاتايوباراطتمأب لمس اخ اع
 1 هم م+ هس

 بارطمو بورا ل جدو ناس هقربلا ن مفر :ًارالأانار العلا ارقملاهذهتناءلوقي

 يلا كل 0-2-2 * نا يد ريكس هيو دو دولاب نزع ل ا اينسا ةس ل قل ل ع ا

 0 هيقن 7 592- 2500 ا اا
1 

 مهردوح. رب زك لعطلا هلوق

 ها سوماقلا فاك دفنقو

 ىينحد



 ل !ءابرسملا نم هنرأ هلوق

 هنارغدكر وبريق مدشنأ
 ان فاضت كانهلاق

 حاضتالاعسليخلا هن درط

 انهل_ةنامل فلااحوهو

 دعع* مأ ى :رهزالا نع

 1 1 0000 عم ا ا ا اولا ما 0. 2 نارا تداولا

 ءابلا فرح ب ءاطلا لصف 3

 د دمع سن وهم هد 2 ع

 دكا ارملارابتلادا وثكانابط 5 نطوملك ىف'ان ارق كسرأ
 2و و

 الي طم“ ءامسلا فاك -_ر زوهف هياعش ضعف راصف لمحل 7 3 افاخ شح و راج تقصد

 ءامسلا نمّئرطالهنف ىراال ل.ل اف قيض ىلا لكلا تأ اَنئألاناكلذو ىرهزالا لاف

0 9 3 0 
 ا 0 0 ا

 7 ع 1 1 يس لذ

 ةقماح ولأ لاق ونوس (قمنال ردت ماقآ ارلح اء ةنذل ةلدطغ بءاعنلا ىأ و راجلاو

 و 29و وه س2مه

 مالك وصهبطبطلاوتابنل اريثكلا ضرالا نمٌْيَّصلا ل ياما ايطلاوٌةبيبطلاو ةبطلا

 دشنأو فار ءالانب أن نفك ساد 8 ادا*املا توصوهلدقو للا

 5 ضو < - هد يدع

 9 اوجىلاثيملاةبطبط 3 اهماعمأ هامل توصْناك

 م ود 5
 | طاولا ططتبلا هكرح اذأءاملا تطمطو ثيملا ىكشت ىنعمهسيفنالىلايهادع

 5 موو

 جابعلا #00 رض ضر ءْوَْد .طبطلاو َبطاسبط هن ودات عشو ءاملاءلاس

1 

 لاه تطيطتدقو» وع ةوءاملاُت دوصةيطبطلا

 ود سا سوح ام يى#< ؟) -و رصد

 اهيمطراطفا هات بطب 335 اهلابعلة من ردي اذا
 سا ص "سن

 و مءهرى”دمد ماك يانور 3572

 'يناهنبا ةركل ناهي سراغل هي بدفاد و ةركلاياهجبملي ة سير 0

 كالا مالان لاس لح رلا لاقي لماذ -هوالجرومأ :كلوقك اطباقي وْبطَبَر لاق

 بطب رقه تااقذسدثمأر كم أ اهللاقف:أرما شري ددمقال جرد ذو ب

 سايللا نم ىنغنءا رلاو ءاطلا سبة يرحل رعط نالف ىلعام( يام 00 39
 لقا د د 2و م

 رمش لاف ةقرخ نمت الق ىأبرعطو برو ارلارسكو مالا خ 0 رص حار اونألاقو

 ا اود لاقفشء اعلا و 4 دونا دد-حقو تافه ود د رعط تععسو

 لبقو سامألءانناوءاملابوامد بكوءارلا وءاطلا مضي بر 0 ل هته دحأ ىلع دلو سانلا سور
 ' و7-2 ون<

 مالو تادهسلا ع نم ةعطقى أه برطءامسلا ىفامو ىلا ف لمعتسامرثك أ اوةقرخلاا

 ةبرعطل ١ و بادعال ١ و قل !قوهضعب اهلمعت_سا ود خطاراهاصْقَتتيكسلانبا وديبع ٍ ًأامأ او

 وى ةو< وس و س

 9 ةمرحطو مخ نمطلىأ بزي زعطكة مر رطهيلغامو * انرعط رطل ذاذم صاحو 1 0
4-9 



 اظ5سوؤ )ثوم هروذد انزع ريو ادلع ه هو

 ايار الواو 0 اًمدقنوب الغ َباَعْنا 8 0 ١ ١

 انيرَغآ ةلودوان نانم 35 ولا هن انيطْناغ ا

 و وه و < ة-ه-7

 220 ان لاصستلودر#هدلا كاذك

 و 8

 تارا انف وانت ومش انعم نوكي نو ان داعواننأشو ان تا وتلا اروح

 باعلى ىأارارم بلعب ىذلاَب يالا نيلعموغقاتيلغف ملا موق انبلعت ره ظ نادم ث ناك

 بادهسأ الملا بوثلان 20 نط: طلاةسيطأ اوٌباَطلاوةيطلاو ةد-اوة سالا

 دا بط وبابط عباد سهلا عاشو 4

 3-3 0 - | أ 2 -ٍ و هدسو 1

 ه4 تسل ىف تردد اوهلوف يطا اعاعس ابق ١ سَ 2 ترد و ردد اهلاماذا تح

 ىيععتوأ هر وتذدخاو

 ا ٌةَقشلاَةبطلا و باعت دلل قا 00 ةبابطلا ا ةمطلا اا

 ل ا ةطلاواوك ند ةردتسملاو أ ةعنرملاوأ ةليطت سلما و اضيأُبابطلا ىه هو تل
 اه كب اهليقىلاوءاطلا ضن 0

 امهةةددكمةدحوملاءاملاو اوس ةادالاواسلاوةيرتل مما قرش اةدب بطلا اه وةيولتاو 2 1.

 هأ هريسغو سوماقلا أك عومي بسال ل يطعم نهور كام ىف 0 أيتاةسللا حامافر موس غُو 1 ظ

 يدعم
 كيل و ةبرقلا لف« أى ررُخاذادلخا قرط ىلع لمع ياةبابطلا ىعصالا زرخلا

 ْمَكَوساذاوّةار موه هيلع م يماثل هذه لفاسأق ذل نك انفه أةوادالاو

- 

 « 9س 4

 نيرجتل انرشنانمتباسبطلا ثلا لاقو هئعفرءاقسلا ٌبِبَطو بابطوهف دمر

 دعو 9

 ريسغب ابطلاودد سنا را مهو ةيرقل الس نوكيىذلاو الاون نأ

 ني ربلاق بابطعملاو هيفزرالاو تكلا عم : صن رع

 2 سل )ودع يو

 انأم طاان بسلام تدي 5 ر رب ربرغ كعمد ضفراؤ ىلإ

 و ل ء 3 5 مع

 اليفاعس 0 ا اخ : ركلات طواقم |تطكادك واط طز ن1

 بطلان رشي يق 0 ُثَدَئاذاتاكداصلاتاقتطانلاوأ
 مس <

 ٌببط ع- لاو 5 ا واولدلاف رح ىلع درع ىلا ةعطقلا تيعمامع روهديسنا

 اذ يطا عم ىر هزالالاك ضد تسل ادوكىفءاقسلا قاس تاس و ٌبابطو

 تلد اذااسسيطتاسدلاتدطلاقيو ثببلا ُبْنَطاكَبيِنطلادُي_أ آو ثيللارعغل عملا

 ىلذهلادلاخ نب كلاملاق تليطتس ماما يبابطومامسلاةبابطو اهبهعسو هم

 20 ل ا



 71 (تبطلا هابل فزت « ءاطلال سف 5
-ٍ 

 لاقيلاععأ فايل برعلادنعّبيبطالةقذاسّلكو ىوقب س دلو هنهرييطلا

 بيبطلاادبط تعجل غلد النا ناونا تدخن هنلاعىأ اذكب ب 2

 ءاضقلا نعانههدب كو ترا لاعب ىذلا ٌبيبطلا ى 5 هرواهب قراعلارومالانقذا الضالا ف

 9 هم ضر

 بيطتمل اوندملا حالصا 0 ازعموصاتا نم ىذاقلاةلزتمنال موصخلا نب مكمأساو

 ل رى ه-

 جقاللا فرعي باًرضاقذاسُ دامب لو ةكسح ةفر_عمهفرعدالو بطل اىلاعي ؛ىذزلا

 نهاد سو 0 قة 9و

 ىو دبع ةركيو مح راتبا لكن 3و ةيوسنما نيكهتكلاو لئاخلا نم

 نمبشلاب و 0 يبا 1 كل رسل و ا لوس

 سر اس مص «ه هع

 ” اه بسلا 1 اع هلسرأ

 كسل ٌنبالاقرشسلا ٌبلطلاو هنأطد

 2 وت 8# مس ىيرج شل خنق ص رك ج9 5 لس

 نوم انك * تاب عموما

 هللا لص ىبألا ثيدحىفو قدحلاهناىدنءىذلاوهديس ن بالاك بار لواَمَتلا ىلعابظر ميلا
 ا ومطم لح رمتملاير روس ى بط ديبع وبلا بطني نر مح ا هنأ لس ريل

 :كلهمىد .وةزامملا نع ومي ذل الاف غيدلان ٌ ءاونكا 3 ءرلابالؤ ار خلان ًِء بطلاب اوت

 لحرلاه اهبكراهملا وايشالاب قدما بلا لد ١ 1 ةمزلل ملاوتر نزلا زارا اولاَقف

 ةرتتع لاك .ضرملا العريغ ىف ناك ناو ٌءالذك ناك اذا ُببطوَبط

 مَمسملا سراح أبَّبَط »# ىنافعانقلا ىنودفدغُتنا

 0017 0 7 ةمقاعلاو

 بيبطءاسنلا ودايربصا 9 ىئافءاسنلاب ولات ناف

 ىهدبكأ أ ىطب اذام و 0 رخآثءدح ىو ارصت أ باسل ءلفشيدحلا ىف و

 لاق ةدارالاوةوبشلاوةي وطلاب نللاو فاسو قداعو
 - ا

 لامار ودض ام قطعتنأ نبش لاناف قارغلا كابط نكينا

 ىداَرملا كيم ةورفلوقو
2 32 - 

 | ىمامتاةدبعو ألاف ريفا دوضلاولح رلاٌيُطدقو ٌليط ناكر هسأ د هوبي هاو 31
: 7 3 ١ 8 « 
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 4. (ببط) ٠ .ءانلافرح « ءاطلاو داّصلالصق

 و و

 دشنأو ديدشلا نيمسلا
 5و وص هد

 3 رتل بطخالاتْوَصه 5 #2 أ برص اكنايوْضّلك ىلع
 مص اوي

 ناعلااو لسعر 1 2 اهدا ثأر لاقو

 ٠  4#نابوُصِىرَتلاَ ال .

 باضوا ارسعالانا كل ناو را ناسا فلا زمهلا نانو ومديزوأهدشنأو

 ثيللا لاو باكلاةقخ ىلءيسلاباودنمئئبيَصلا ( بيضإ)ل ودل
- 

 ع 7 8 35د 3 - عن 2

 تعمس حب رسفلاو الاف و 10 لل ولأف رحلابا ود نمي بضل انآ بغل

 22 .عستموأ نأ

 عتعتلاب 0 7-3 عملا بوص ليس ح١

 2 لعق هم ولات منرتاواببينا ةفدصلا عئعتلارو هنموألاق

 0 ىلا ر سْفنلاو مس عالعبملا (ببط)) (لسيلا طا لق

 ناتغلّطلا ون ا وبطلا لع معى طاع ىذا بتل و ا اواسمط تنك املوةت
0 

 ربكلا كوة[ ليقلا| عجو ءابطألا هللأ امه اولا و 0 وبطوط نطدق وبال اف

 فلق اة تنك ناّتيكسلاّنأ كنتوا ذَتنك نا اولا ءارأ
 7 هَ ّ 2 م :

 ب نبط نمل عاده ىف لعل ويف الكل ٌَتعتو لسن حال سابا ذا كانغ

 قذاعة مس ى أسس ن مكمن امنع و ةجالساىفقوُتَتلاَف مهلاثمأن 0

 ىلتنذأن الا ةفةولا مايك نييعارت بوم كاستل هب نإ

 ىناااهثلاناج 08 ا سو هيلع هللا ىلصعبلا اهلل اق بي لافاهمباع

 بيبطلا اق مولا بطلا 2 ةلادل ميا ودلا فصوتسي ىأهعجبول بطيء او تاالاهتم
0 

 8 ازا دل! سدل و الجب صب سعفة اديعسنب راَدكا لاق رلا

 مه 00

 اهدبطقفراهاو وسهيشلان مما د ةقلَح سيلا ر وراني

8 © 5 

 ئفارذنمل وهو هسا تقل ءاوقَى وها طويرملامامزلارو رز ا عيطإ ليدي همو

 هلبعب رهاملا لاجرلا نم قذامللا ٌنيبطلا وبلا اهبفن ريل امون رحلا ممامزةقانلا هذه عسيطب

 قامتشاولا لبقدقو #4 رهام سبط سر رع - ىلع ّنأج 5 لق ةسارغةفصللعثدشنأ

 سما مق . 2

 (ىناب' برعلاناسأ - 3)

 لسا و فحاول يل ٠-لا 1“ هرب 0 لا 6 ا ل ل
 ١ 5 ' 8 هما 0 2 3 2 ' 0 4 اب 2

 سوماقا!قدازرسكلابهلوق .
 ميم ها 2 خما|



 ما بغض لج رودلوق
 رسكب مكسلا ىف طيسسض

 سوماقلاق و ةهعملا نيغلا

 يعم هأ اهنوكسد

 محفبىأ حلا ناو ثلا هلوق

 قف ا همذو هلوأ

 ينعم ها

 1 0 (يوض) . ,ابلافرح « ذاضلالشت 0...

 ع 105 . 22 كة
 نلعت هديشنا لاةفنيللءا ارعشلا ضعيهراعتساواهدخأ

 تما اسأرغأ ع »* هئابواحف ضن ابيغضنأ“ ٍ
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 اكسعو # د ع

 ةيغضم ضرا وةفينح وألاك لفها س دل وس مسرلا بدق نادر ل لَقَتَت رودبيْغسملا و

 تلطقسأس يب غلا مهتما اذاٌةبْعضأ امام ءانقلاراغم ىعو سياغصلاةثك

 8 )ل م

 بوعلا نمت مالكذ مو يرهق ةثرفريغصت ىف لبقاكمسالا فورح خ1 ١ اناهنللا

 مو دص 2 م هم 1ك - 2ث د ع

 ناةبخَصلانال سويغضلا ظفل ٠ نمةيغضلات سلو ةبغض لاق سد اغضل تركت و

 نيضو هنأ رضايبنص ضرال اهب سنَص (بضإل ل البان نمد وهف 00 و

 2دم 066م

 هى و

 00 : ذاع ةراج لعد اوت وس مي و هريسغ ودود - الانام وفيقثتلادنع

 سا جب ىح نا 6

 حدس : لورانل | ىلع وشم ب هضم مذ ور ولأ هصّطتف غلاب مو هاوّشسمهَصلبَقو

 سل او ها لاق
 5-5 هر لس 5 2 هه - و2 )و

 بهضمءاوش نعانق نحنادا 5 انفك ًادايبللا فارعأي شغ

 ول ننال بضه ادع يا 4

 م. س5 سن و <جس

 يمول هيلع ى مف لبا نم عضوموأ نزحو أف قلكبهضلاو عارلاوراثكالا هلك

 200 0-0-0-5 5 اي 000

 دارأىذلادوصنمو لاق 3 بهاي مزودق شحرغو 0 دشنأو معللاهيلعىوُشني

1-0 
 وهو بييصلا عج بءايصبهرودكش جت تبل !فوه كلذكوداصلابتهيصا اوهام اثمللا

 و

 لاق ءاوسدعجومدحاو

 لاو رَلاالو ناو ىصضانالق هنانرضحا دقانان وصي رهف

 رعءاشلاكلافو الة نرغلاالوةداور فو

 هع 2095 ىو يدوم

 وأتى أاهبيرفاذقلا صور * هموأنابوضاارجفم كرر

 نوكيو لعفلا مالءأللا نوك- :نأل ما نانوضلاف نملاك نيض هجرت ىف ىرغزالا هرك ذو

 لل

٠ 2 0 02 

 1 رانلاىلعامشرع راو ولا بيه 1 5 نع امه الك هيلع ضيق اننضهب

 ٠ و 2-8 ة5و#م مس همي . 2 م د هةهم5ع 3

 , . دوس ورقم م 1 ءللاتلخدأ اذاو 10

 أ مْطَصلاىوقلا نسما لحب نابوسلاوادوَصلا (بوضا)ل» ورسعوبأ لارا ديدشلامويلا

 2 ا 7



 . 1 1 ا يو ا ١ اعل 00 110 ع 1 ننال اا وتلا ا ا و ا ا كر ليا وحب ول سن انو او يمت اك لا لسا 7000 0590142 + 2 م ا را ا ال 0 ا اا تاير ك انزل .٠ را ياا يح للا" وا ؟. يحل ١ 4 6“ ١ 1 د ' ا
 1 كح 5-7 7 0 ١

 سس ملل داضلا لصف
 9 سه امسو - :

 ريغتمالو ارسرشانالف 34 انساب مانألا برضتن اف

 و 0 7 8 2 0 >2 0 و
2 

 ءاحو بضعيندومرورم يمس أ ههرش مكي دوؤلا وت نعرهالا برصخت اج

 , هاماق “ره م 2 اذ 50 2 ساو

 نمسا رضلاو تاعبع ت لع رضو 5 زونمادر رسةنمىأ نانعلا بر رطذم
 مه - و 5 هع خت

 اذاىأبرضماهنممربام لوز هم تناك 00 ميفذا( يملا رض اوبل

. 

 ثيدإلاىفو دوعلاهيبرضيىذلا بارضملاو تسيب «لاهبصقوأ ااهماظع نم ماظعرسك

 ةشناعثهدحفو ه 0 31 ارنا ذااناير مضوي ص فرعلاب رض نيكد لا نيس عادشلا

 هم ص هةموو <

 لعتلاو :ريلاتتابوقعلا قبرص 30 ق نماناك ىأ ادعلاو طولا ْرَطَنامع لعاوست

 وعربات فنا لوقينأوه صئاغل بم رم نو ءوبنلاثيدملافو مهفلافن

 براضملا ب ا رو نال هن منو كلذ لعتاقفتيفاذكب كلو هفهنج رافي
 0 ه< 3

 تريخلاو ا برصلاقيبرحلا عامل يركب رشتلاو بورحلا ف ليحلا

 0 رالا فق رقاب © قالاذا ل جر ا لاعد : واطي ناك اذا دريم هطاسنلا وما طاطسق

 ١  5فمي الالات سراقب 0
20 

 ىارلا لاكو“ انت 1 ءاسنَبرَصَسِي را 0 انوزمكلالا رس رم

 نار لفل للم براضنهارول اس: برش و

 طئاعلان الفن داو ضرالا لف ممل ىأاهْك ضل هن سضلاقيدي زونأل اق

 ادهنودب 10 راض نم اعبر نالغلاقب و « تجاحه يف ىضقي عضومىلا ىضماذا

 هقلا لص بنام ترد فو اهرف رمح : طئاغلاولوبلا ضرالا برص ءالا نبا عملا

 ءدلييلاو تانلابخ درمضي به ذلاقي ءابسمءال1ناب رضذ نع ىراوت ىتحقلطنا لبسو هيلع

 نادي طئاغلاناب هرمط نالج رلاب هبال ب دحلاهئمو ةحاإلا ءهاضقل يهذاذا ٌضرآلاو

 ليد اسبنال بنا ىتصىذا بغاضلامكحم ا فو لَجَرلا َبْغاَضلا 6

 دنتنأوةغينحو اء ثضواو دال وأ عشا

 8 و م م #228 #7

 لوغتداولوغكنا < ل والا, بغاضلاهيأا

 بئاظوهن بسر ءاوقإذ منح هس ناك ناو 0 وناكسالاهدشنأ اذكه

 تا رو سورس بتض ع
 دنعترال ار 00 م انيْغْض يعض َبْعَص بثذلا وبنرال ات ا اوٌبيغسّملا و

 ءاسن برضو ىارلالاووهلوق

 ةزيكتاف يشلا ذك

 بهارىوروبريضب صنت
 يعم مأ ب راضلدب

 لوبلا ضرالاب رض هلوق

 ىقطيضلااذمباذكؤملا
 + ريك د ها سدستلا



1 

 و و وا :ءسروك 9 بما ل ادوو

 بورض نما ناوسلا كلوحو 03 ىوهلا عميل ٍبرصلان 0

 ءءء ع 4#

 ريدم ذكبلشل همكم سهرقوني وفصوى ا الئمهللابرضؤو بد مب رضلاكلذكو

 ئدلارابتعاوهو لاثمالا ريح ثددحلا نر كستدقو الخال رم

 مهريغوسانلا نم ُنطبلا سب رضلاو َبْضَنلاٍبِر رضلاولاثملا ب رضلاو هيدليشتوهريغل

 ىهودب علا هرضهسنمو هوو ةيزملا وداسر الان ىتلاِبَنا مصل اةدجاوةس رضلاو

 رولا جارنا نم هديا دبعلاىدؤيامتبي رّصلا لي 27 ماخلاثيدحفو ع

 0 و نيل ناك الامال تيدحمنمو ب بنا اريش ىلع عمجتوةلوعشم نععتهلبعت ى موهيلع

 حارا فئاظو ىهو نضال بئارصبئاَرضلاو رهشلك ىف كديع هب ريض لاقي بئر
 ٌنالفبَراَضو ةس ,رّضلاممالاو لمجأتلايهيلعا ميو ْةونالادبعلاىلعَبرَصو اهملع

 سمس #7 مو * و هدم 9 يور و وصسيو

 ظ ' ع ”مهسف ةرعد اإل و ايلسماب رسل ةرعدأمو ها ودنق فرحا اذاهلامفنالفل

 ل ركب اد هس ع

 انااا همس قةقار ِِء !فرعتالو ٌقورْممبسَتةنكيرلاذا كلذ لاقي لا لاوسقلانمعأ

 سوو

 ْ هتملظ تمد ىذلا ليل ابراضلاو فرشالو بالو موقالو لص ىأ *لسع برضممافرعبام

 نس لاه لبا هفاورآليلابرسو ايندلات“ ياواد

 ل و رأي * بن براضْل الا ود قزم ليتم رس

 همس 6 ه2

 براضل ات ىتعارو * ا رمغلامأت بلا لاوو
- 

 #2 بضاخ فك رزكو مةدعاس *

 مهلعٌلِيالاَب صو * لراس ناو عدل ىنلك نمد وكلاب راّضلاو

 0س امس

 ندع نيس فهكلاقمبناذآ [ىلعانم رس لال قر دك ةمهيلعليللا بر 0 لا لاط

 عمساذائانلا نال اوعمست نأمهانعتمو هانت أ ىعملاو اوين أ مهلا هانم لالا

 اوماناىأ» كم ىلعهقلاب رصف دا فو مان ل دف

 هانعمو مونلا نع ةءاكو هم ملاذ[ ىلعَب رصف ثيدحلا ىفو نذالا قت ٌحاّمدلاو اوت

 ٍقَأشيدخهنمو ٌباجاهلعَب رشدقا ماكاو ئاذآ ينأى اولا

 نم هد ىطقف مهل اوقك هنا 00 برضفمهلوق وقو دعا تالاف وطاف يمس ل ب رض رد

 سود حا سو 0و 7 5-2

 دعت ئاانتس رهدلا ب 00 و اذكوا ذكناكنأ هنا رض نمرهدأا ب رضو ءاَضَقلا

 ةمالاوكلا انتا

 ناو

 ازا تناسب ف 0 1 نيت

 35 ١



 1 ان (برض) ءابلافرح « اداشلا لصق
 8 نين ضن يع

 مهل لئمالثم مهأ ب تبت برضا ىنعفلاثملاا ذه ىلعكأ ب رطل اذه ىلعءاشالاهذهلاقي و ا ْ

 2# ص

 هناك الم هل أوقنملدب هنال هد 00 ًاهلوق أوقسصاو هدل ]وعم هنالد دوصتم الكم هدلاق ا

 بي كا دادبر * ,ميرضلاو ةيرقلا باتريس كأي رقلا باخ مهلك ذا لاق

 و ءءء 9

 براوّصلاو بورشو برشأ حا 33 لوف لولا نيكولا طقس هلوقن م لموش

 عمجلاو رحتي ضرالا نمئماملا ناك لاب راضلا لبقو بواضاهدحاوتةيدؤألا ف باراك

 دم راوخال مالك
 هود د23 سوو 2 00

 اردسةح وعمناسع وفدا ص 5 اعود 7 ونزل تمت ادق

 رجيشلا اوذناكملاب ,راضااو 00 !فزيشلت ةظءاعضرالا نم طقم راضلا ل بقو

 دشنأو هزئاف براشلا كلذ, يلعلا قي رصشلا هيقنوكيكذلا ىداولاُبراَشلاو
 ناكل وثني د“ ىذلا براضاَتبلانا "رمل 1 1

 ل 5 رلاوذلاقءاملا فم اسلابراضلاو

 بحلة رع قف براضتاك *« هعس أ ةىيبطت وهلا كايل

 ف 0 لفي سيلا ينام لبق محلل كفيف لح رلات رَضلاَو

 دقوا ملا سأ 5 0 »* هنوهرعت ىذا برضلا لح رلاانأ

 قيما 9 لاى شتا وهلاجرلا نمي رسضهنامالسلاوةالصلاه«ءلعوانيبن ىلع ىسومتةصفو |
1 

 لدبءاطلاو ب رضلا ن هلت مودو سأرللبر سم داذاقة بادو قدس

 لامعلا بأ لوقو لارا من ب رضلاوطلادلا ةفصفو لاعتذ الا ند

 2و 7-8 مى 17 هم و

 برْستلاَسموْمه دخت إبر ةالَص

 مو مع هم ص مت 5 ا

 اذاهبرمضملاداحتلا برضو هدر يدرك انوعحلا» برص عجب برضى جنببالاق

7 

 نعبرضو اب مقرين برش تاز رضهذ هو ةيصسسلاوةعيبطلا بي رضلاو ايطاَن

 |نسماَوصلاَدجَ 0 ردم ملاذ اثيدطاف و عشماايثذان لعدزب0ىنايغللا

 3 تلا فلوق كلذكو ولا وةبب ريل ع ركن الفلوقتهتعيبطو هتصت ىأ هيض

 ناحل ةقلللاةس ءرمضلا و ميلا وسال اوي ,رغلا وسو اوس و اود ةريعخل 1 وةقيلسلاو

 ويشمل تا قصاب درضلاو .بئارضلا< ركلفنالاقيو قي تئاَرَص لعسانلا

 اديئددن بورش عقباو 20 ءاشالا

 ىف ىدلا نآاسعنم هلو

 دق 5 نافخ نموكمحلا

 امهداامهمى ورولعل اواضدأ

 توقابف اك ناعضوم
 لاف دل فوتو
 قيقشتأ واردس هراشوت

 ها اردسةب ات ساسالا

 موي



 -  عيرش) _كاباقرس , داتلالسن
 ي قبلا كلام رطل 0 حادقبي رضوهلاق» لعاف عملي عوف

 9 اص سا - ا م و 8 مس <

 موش مهقد رعيلاا 26 9 ةيلسق ظاكعٌتدر واطوأ

 بيؤذو لاق هبرضبم رشا جو مهفراعديربامتا

 285 سد ”تومس ذو 2 م ومدعد
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 تيمكلادشنأو اهيلكولاوهجادقلابب رش ذوربغ لاقو زغير ناءابسلأ ثالث

 اناقاسكو ونينافأ نعالب هت :رضلاَلاصخٍبيق رئادعو
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 هعه
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 2و 8 خو ل وه ة7ءهميوذوو
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 لا نعهكدىلعَبَرَضو سم اهدي ىلع برضو ىوهأ اذك ىلاهدبب برضو عرضا

 نمهعنماذ ا نالفديلعَبم رشواذك لمتيلاهديَبرَصْسيللا هيلعركاذانالفديى لعبرضو | '

 عببلاهعمدقخأىأءديلعَب رش أنت ذرأفر عنباثددحىف و هلع جت لوقك هيف ا رحأ

 ىدثد د ك1 وو عيا ادق ءدنءرخ رس "الايقاع اعطينا ١
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 تعا ذافالوأ نوكت ىتلا ىهو براضةقانديزونأ اههلَح ىلءر دي الفا تاز هتك حال
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 »و
 ما يك

 اهيربج برشة قالو سامقل اوهواسك-نولوش» الاكهنولوةدالو نرمض سايل اولاكحاكتلاكاياريض
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 معصم ما نر اع

 كت
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-_ 

 3 2 ه 7 م م و 5 < م8 ىو ا
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صب 2 ءاصاقم ات ؛اصتناك ةينملانآكف بوس
 نانا بد ؟اصنن ا ا امبو

 ثيوصوعيو رك ا عاوق ال اواوه.: معو هالو دنا ت مات ليف رعتن هعصةْغأل العن ىنح

 2 1 و

د فوهو مالا كرت ربت :بلاغة ف سف يول اماف لاق
 هل وو م -جاباف ىأ هموقباَو 

7 

 فير ال خ7

 ىأدباصت الف ل دعو نتاع ارو ةيواووةين" هاه ةلافررك مرحوم معاج موقلا

 بامملا و تاهت تونا لادن ونون دناكس يذستلا ىف و نونملا 0 و

 اها ا

 ردم ةرادعبادلاو نا رش نمنابرض عاسل او باصلا ىعمصالا سيدا ركسلا

 هم 1 - مدس سص 0

 نيعلا ف عفر طقىا هب هن هن« ترابهروزللا ةئيبك ة ينج رسولا ار م وهل يقوم 0

 ىكدهلاَسيْ 0 .ااقرصبلا نأ جدورانا ثان آ
 ”رلمكتلا ىف. ةمارعت ثم هلوق 2 0

 اةفنسم مك 21 ىذلاو 8 وذم باهل |اهيقي يعن 2“ 5 ارم ليلا تب :رأ ىلإ
 1 0 سىس # 2-2 و هوو -ِ 1
 هيي هأ ناياورامهاعلو ال أدم تخدع شوا هجسملاو أ ربت ليلتين ىوربوأ 0

 اناقزا وباصاا ني ىحجنبالاق ريَصلا ةراصعوهلقو 1 10 وح مرسل ناب لقوا

 اذارصمب اصلا نالفقاقتالااماواواونوكت ”نأرثك الاونيءامنالف سارلاامأاهاتتسْماو

 رد ااذاٌبوديَبادنعمىفامهالكو هامل هنمَلاسّقُئاذارصئاضب او فوابمك-نيعلا باصأ

 . كذهلال |وقو فرعا بدلا يارعالا نبا

 ادام ملكت 8 2 اا ًاةتسباوناص ١

 1 هبودااوماعطلا كاك اةيوضلاو رثكلادب دارا باحلا و مب اردقفم-جاواص
 هس قةدوو< و عا

 نوع يتلا لهأ تيكس ل١ نيا لاق عاركن عدي ةيوص عم لكوا ا.هريغورقلاو طنطا ن 7-2

 راثيدلا ىلع نع ىناردللا كو ويغوأ بار منع بو لاورلا عشوموهو يوصلني ١

 ىو »و

 هلا ةبايصلاو باصااهلوق ر دافداور ن 31 4 عع 2 سدكى أ هذين 10 ريتاندلا داق نالف ىلعت 0 دىنارعال ظ اذتيدلااءاقذاور كني ابيهم ا تاشدو ا ءالاأ

 ىلءاهف فذ و ةسخاادشد كر ءلا 0 نيم و 7406 ددح وابا ذلا نال نينا قدوتنا ظ

 اك نب روك دملا ئسنعملا ١ ا | 2 0 9
 -. 3 - ساده نب دع |سرفة؛ وصو 2 هاوربركنن موقبودلاو دو مهتم "ل -يقونأ وهو

 هود عجم مأ هريعوسوماقلا

 1 0 ادا اوموقلال صب اًضااراتانسملا ( بيصإ) ى نضودَس ىدل سرق أذن وصو

 باعت نيل ا نمضااخا
 مار هموم م 7 و ان 4

 الع ادد علاوأ مبامص 5 الطدخواكل !امت اطول

 ( نام برعلاناسل - ع )



 ” ءابلافرح < دال الصف ' 3و

 ىأ هريغولاملا نمت انالا باص !لاش ناسنالا لزب هوركملا ضالاوهوا,ملعه دش. ل تثاضأ اب
 4 2 لال و 38-5 و - ا 8 لام م ع ع

 4 5 4 7 920 6 ع , 24
 ىو ال مياصالا باص اول بقتلادارا ماصوةنو هم سن صعن سار نمسصد

 0 مد سور ع< هدس) 2 9

 ا كلائدهأ ا الح -رمكب اصمنا ا ميلسأ
 مةوروس عذ و روسو س -

 ماع ةدملف مك ءاجذا 5 مكلسدار وهند صف

 هباودو برغل و»صاو كاعد لاذ 3 مرا اهنظاك جز ب دلتيملا اذ هى ربْنالاق
 وهو 0 ج99 2 و ه1 <

 1 مكباصمنإ مولظأ كو يو يخرتلا غصت غصت ةسولظو أ ميخرت ملظو ملظأ

 رعاشل 0 دعا
 و

 اهييصت ص م |تاساسو 0 8. 23 البق سانلا ريغاماقرم در 2

 انيكراس نورك الهالاطل اد :ىهىذلا ن داوصلا ع نمباَصَأ نوكينأ أروحالواهدبرثدارأ

 ولو 26« ع 5

 ليقوز 4 لود هكقاذا با أوةبويدصواب وصبوصي ةيمرلا او ءْوَسلاَباَصو دحاول احق

 وه ص

 مهسلهناو هياصأةىفةفل رصساطرقلاممسلاٍباصوةباصالان «ناتصأ ولع نمءاحتاَص

 تب ودع ألوق لوق و اص موس

 0 ُُ سس عو 8 د لس رس 6 دع

 اا للا 1 0 ا

0-7-6 

 ىلارعالا ناهد شن هلوقو لص هيفءايلاق
 - سمرر ل

 اهيجنيصسَمن ااماذاىريصو أع ىدْل الذال جر فيكف

 ا الحرو اهحوزتاه-وزتاماملو 1 تثادنلت تا طم نبل دبع ةجوزنا ارم مأ ى 1

 | لصأو با هآلزمه ىلع برعلا تعجأو تار طوال مكي امانا عي باصُيبوصنم

َعاَراذا سدٍّان عطش ةالك فرت اسلل لوق:برعلاو دصاقى ؟تئاَص
 ىأ كب وصمفَأ ددقلا نع 

, | 
 ١ 21ظظ+ص+38 هناكتاوى رلاىفبا د

 .- 2 م

 ا : اذهفيك يرد الولاق اع انامل“ نت دة كلوقك سيصلاقنهرسف

 0 امرا | اسفل رتل ارو لدا 2 0

 ٠ | ئطاولناعءلثلافو .ريطم قالت نيبقزاووخ عرللا ترا ونار دلو دس

 اذه يشم الراو -.  بدارى  ١ ىاةراخب نب مات اة ابا امال ا

 3 مرر 2-0 37



 ظ (برص) ٠

 اققدتما ارممىأ ايصانيغانقسا مسهالا" اه سةسالا ثدد_-ىف و رطمىأ را ال وأ

 هالافرلا < ةاسلا لست (

 سيلا رها لاف ىركبا فتاسرأ اذا سرفلاٌتبوصوأ

 2 هسا حالو 8 م <

 اريضخأ طيساذا جاضل ارعمألا ىلع 2 50 ريق اك هج يا

 ُ تاصأون اودلادأر آباصأ آو ابا اوصلاءاجباصأ و تصأ هلاك 5 سو لاوس صل وأ

 رسفتلا نع لكس ناك لئاو د ثددحىفو ساطرقلا فتاصأو ساطرقلا تاصأو هلوقىف

 36 ةبار اورو دكت دار ىذلاهقادارأ ىءيدارأ ىذلا هت باص لو .ذأ|
 0 ا رس اع ,٠ 501 و - ع ل 0 ١ مكاالا

 لاف با وموت رضوا يطع ملاذا ساط فةلامهعسلا باصاو هلءذوهلوقفنالذباصأأ 1

 0 ٍِع 0 ءآ 1 2 ا
 ا تارا كلا دم اتم نا وم ابخلت باول ندا باي ايلا يو 0

 ءايتلَع ف سوال كاوضئأكو 0 ام ىلعو نعد مواوقو بصب لوألا دلو مدا

 لالالا هت 2 لوغو 0 ا 0 |

 لامتكل» امن اوقع #3 ىوصو ئامحامغا نبعد ب

 ول <و ا سم مدعو

 هياصتساوهب ودتساو لاموهاما ثكلحأ ىذلاناوعأ عراب لاما "ل مغ ءاذك امتاو |

 5ده صه وه

 ١ مي ا 3 اوصمارهباصإو 0 0

 ايام 0 ناو 2 0 كا تأ لول رض ْ

 5 هه 9 و ا
 داصلا مضرب د ٌةياصااءالذكو رهدلا نمكراض ا مةيدصملاو اهلانو باسو 1

 "يعقل هقماو م هوت سايق :رسغ ىلعةربخالا بئاصَم 3 واصم عجب اوةغلابللو أ ةيهادالءانلاو ظ

 7 يمارسن عدو ودعنلا عمجبأ اسزلا لاك ب يذلا لصأواولاالوءايلا فاهل سيل تلا

 لاقتذاشلا نمزمهلابمهدنعُّبئاسمامناو بو كيراستخالا نأ اوعججأ يزعم سايس

 نأش دال اهغزولاف ةداسإ و ةداسواولاف ام ةروسكم اواولا نهلديوهامنا ىد_:ءاذ_هو

 هتالديدراذ#هو جانا لاعتةس هم قتلا رئالوازلا مالدلامفتزمشيلاكدقزاستلا ١

 37 وطن قانسالا هناك تر كيوم مخ الار و َنئاَعَمَمْْوهَمْفَو اقماع فلاشي

 ةرسسكلءاواولا اويلقوت الا فاشل ىلءواولاةكرحاوةلأفاومو أ لص ةالصلااوهق أولدمو

 لع اتلاٌ ك2 نانا هقول صالاو عي قاو ةلاعمضءاردقلالاقو فاقلا

 ءالثب ىأ هضم نصبت بقا درب نمشي دس لاق و مهلزانمو مناقب ىلع ىأ ممتاراسصم

 ايس 5 يسم



 117 3-_- ق هد د هدر دى دس 2

 ءاهدلا نمسك وأ ىلاعتهلوقو 20700 وصر كي انفال ناملا وأن َّط

 باتا وأ نملك نيقفال ىلا عندا مَّلكماذ هو راطانه بسلا قدماوبأ لاق

 هن ويشتمل ١ دفئا رشا ندهيفوولايامف لام مهل مالسال ند بَ

 نمهنوفاذيام ةزاجقوا ف فول نما :اسو مالسالا ن جيد سائالثعقرلا ا

 دقفلهسل اوأَءن مل زان و مويلعةدعَصْلك 08 هوس ىلاعت هلوق ك3 ىلع لءادلاو لاق لدقلا
 9.2 مح

 دشنأ وبوصد باص

520-01-8 

 عيد دل
 هل د م ل

 نور طلاهقعاو صا دع ةباك“م اعتب اص م ملاك

 ايو الو ما 5 ايل اذاني شنو

 ىدع - و قو س-

1 

 ماما

 ساس م ص ني

 2 هس

 ةزعربشك لاق ل-رل[ناصأدق ةوداعصالا
 ال4 و يصح )7 هس

 َلزاَخاْلَكن : مل اماذا 23 1 نمىشردصيو

 رعاشلال اف 0220 ٍبوصلاوذ باصسلا ُبَصلاو

 7 دوصيء اهدا 37 نمل ع «كا الكن ل تا
 ما

 د وعم .ءاخار ُ دن نور 1 2 52 وو ! زاب تدز عافك دام 4 ة)ءادءاهلشام ءاهتكرح ل ةنب تفذخ وهيزمه

 ىهوةكولالا نمغنالماللا يق نوكتنأ ةزمهلا فل صالاوةزمهلاداعاف "الا نكلو.رعانشلا

 لوقو

 "كم 7070 | ]لا

7 

 1 0 ٌصرالا"انعسلا تباصو اذكر ثدلا انو ربما بوسي !ثدللالاقو

 ا نتيقاس ة فص ىف باعت دشلأ هقار ارو هيصان وص دوءاملاتاص و

 2 ارب و ةادرشلا فالخ ,وص لاو رادتالاب 2 اور رودخ ف بَدَحب ودتلاو

 قس راش وصلا و فلذا ,وصت ةبشللا سأ روتانا :ريمديدملا هضفخ

 1 ١ اذه نعىفناتس ملا دوادوأ لش رانلاق هر هَناَي وصةردنس عطقن مثددطاىفو ةالصلا

 | هان نوكيقجرغ ,ليبسلانباهيَزظَم ال ىف ةردس عطق نوما يمت وهلا: ثيدحلا

 5 قالخةباسالاو اهل ب ايدو قصوثيدطاه مو دك اس هاتر اهيف

 ٠ ١ ّنهَللا دبع خدعة ىلالوهليق 5و ناي لل هقلاد ببعنم لجرلت دبلا ىربنب الأف

 هنمتفذح كا[ مواوقنأ 1ىيعد هاش تدل ااذهقوى رب نبا لاف ةدمءنةمهاعل اوهليبق ورب لا

 11 يرغول عب 2 عم 3

 000 : ٍ ًاهفذ- ىلا اق رطتوكماماللاد_هاهورش أ اغاو اكل ًامدوكي نأ ل المل ص ناك ةلاسرلا

 ألا تصل لدن ْوّدلاو اهلبقاث ىلءارتكرسساقلاو اهفذ حزاجاهليقامنكسام ىدةزمسولانال



 ا

 مما ىهصو "لهب اههفصو اعهصود دورت اا هيام 5 لدهىلامدناَعَسعَسا 5 ٍ

 بوي لج رو 0000 اوه راو حرب كدت ام ١

 نايم* لاق ةراخلا بيلا امننيدي دانك اناقب دقني ٌليوُط 1

 ىاطقلا لاق 23 ؛وتسملاشرالا :

 اًمضوالا رب غدككك لوددحو يار ءالانبان ع را ةدسش بيصلاو را ْ

 ىمدالادشنأ ةعّشملاا هنا واعد وم 3

 ىذلاوهو لجر ناس نببيهسصو رادخم ن .ةسحور ىلع عضوموودايسل ار كاكا فو 1

 (بو*#) ظ 5 هل لصف

 1 ه2 < ٍ وذ سا <

 حاملا لوقو لبو فاقت اب دانأا # اياها واعمل 5

 سلا ينس 0

 هلوب ىءاهاناو بآوتنبرْعلا صرف

 : سوو 95 9 سد 7 1

 اا 4 5 و 0
20000 

 2 ا ةوءاع س9 ل 0 07 ماو 1 هس

 < 7 ءوعم' و نبيع

 تقدس دقةيهصن ءوقع 2 تق كفاهؤا لا ذا جس

 5 5 د هو مدك واد م

 ىفممضعب لاف و رعث لاق ُه ةراا تيكا و ةيلص ب ويص# رد و تنم دق ةبلص ةقان نعىأ

 ٍيهايصلا سرا مسباح: 5 عرعر رعوساج ىذ ى را ىف 0
 م

 ست وم <

 موو 2 عمم َبهاَيصاوأعِب حال ىلع ا لاق ديدشلا عسولا بيش و رمش لاو

 لا ء وع ى سه <

 ربادلاسمأ اك ةدماهَباَهصب 35 موعجو :كولملا كر ىذلا فأو

 تالا ىلع هعمذ ةمرلاوذ راق بصل نيء؟فرعت نيني 5 اوةرصمل انيبو

 مسد موه 8 9 سمس

 حاولا نويعلا تايم صال وأ د هدرو ن عمراف أت ن م نشاعد

 2 ا

 ىدكةمسو

 يمول لاقف عمو نزلا ارض اول وم المالا هتومكر مورا *ااددارأ

 ناماوذ ان وهل عانأام وف زودت مكعفنأ م 5 نازك 1غ 0 انك 3ك اريبك جفال
 موو مد

 4لاقف بنص ا عسبلا 2 رهللاةف هيعاتا يقرا دصلا اركب وأ هتاف ,دملا و هْنماَومف

 قو 0 ل ىرشتن مسانل 0 هل 1ك 5 ا

 اوشل ايف بمص ١ وةياسشأح

 ف صعد َّى ثتطمصطص ,

3 
 0ك وتب 5 مذ حابتلا

 : و مكحملا فو: هواروهةم

 معصم هأ دحلااهركذي

 ناعضومر“ رع وساجىذم [[

 ىف تبلاو توقاىف اك
 .يكععم ما اضياةلمكتلا

 / رد_صوملا ريسشك لاق هلوق

 اهءاطبتا دل! ثّدحاو قهاّو

 ىف اذك خلا بحاليل_ع
 بدذملاىفىذلا لا

 هأ بحر ىلع

 فيفدص بهدملاو هلوق

 :لمكتلاىفاذكت ب اوشلا
 "يل .هملادادلاب فغسص

 : اولا ىلا فاًضمءافءاهدعب
 عف ةرارطات او وردا ش>ولاو

 ع 21 وماقأ امسنىف و

 نيعذه يعم داضل فمعض

 قو عفرلاب شحولاو هل هيد
 اهلعح رش ىتلاةضسنلا

 ظراغ ىذٌ ص ديسسنأأ

 همىرككم ها ءاوشلا



 ةفاضاب ملا لبالا شيرق هلوق

 قهطبضالبالل شرق
 ها هوجو علو مك

 ملويع

 0-9 7 : 1 8 2# س 8 3

 ننالاثو ٌصاسيلاديدشي ساىذلالبالا نمىبصالاو داوساهول_هنةرهس ىشو رعسشلا
 | 0 ١ و 52 و5 9 و

 لدالارتاس ىلعاهشن رشتلا كاد قنوبهدءاهمداو اممدلبالا شيرقلوقتبرعلا ف ارعالا

 5 : 8 ه) هم 50 : ا 2

 ريخاشي رقنأ امكح ملال اع 0 كلداوصذو ادقو

 6-5 - « ع. < ه-<

 ضينورب ولاىلعأر من ًاوقو هرم طلاخم ىذلا لالا 0000

 نصا ىأجواهف فود ودار ل م د هقاو

 لب رصال انا ءالانبا شاي لئاسأ و ةردك هيلاعأ مد ١ ال١ ا

 ىلا ءالانبا لاك ماي + هتطااشناف ٌضسألا لب الأ. نمد : الا ىمدالا ض.سالالب الا

 ماو بو

ي حمرا ساني ناكوخانخلا فيتا
 ا انهصلاو كرز اواو كرب ار اوا

 ىهوةيرل 3 5 ايلا ةيسئاسفتبأ ارو املار ١ ا نمل مياطبا او ناوي داق

 كا هم

 0 عضو وأخ مابا سيلابوسنموهلا و نوللاّب مس ى أهلا مصل بو ةعئارلا

 ا دالوأنم يه : ةاهصلااوُعيضيإلاذاولاق كادت الك للا ودنمةساهد ليا وييذهلا

 رار كلا باه

101 0000 
 راع ةللعا ار يشأ طاني ع كاف رلاٍيعةساهص

 الاقيو 12ه .راجللا رياك سو و نيلاٌو شف لف ىلاتيسنل يق
”7 2 

 مولا هد كالدكمو قياجت ماونوك لنا اال دوال يكس اني
 مس ومو

 1 ارمشلا نوع لابسلاب لي 5 اًرييدَح انور كاذاج

بس بول مرلاةدادعحسصانا مواد
 : رم مهالاوروعشلاو لا

 تاق را سبا لاق و دارو رعتلا و ةيصالا مهئاولأو

 لاءسا ابل ف قانتمأاو 3 ىمأرَنيََش فويسلا لالظأ

 1 و 0 0

 0 امددارج اللاش,و ىرعزالا ب رغلا ادع متعوب قدي و ثملانال مور لسلام

 ْ هلو ودود و

 ترصعىتلا ىهلءقاممولل كلذ تدهسرّلثا*أم مصلاو باهر سل 0 « دثنأو

 وألاق ضاسلا ىلاّثب رضاذا كاذوهريسغ ندهز «-:منوكت ىّبلا ىه ل دقو 0 نم

 ىشعالا لاه ةفصلصالا ىفامنالمالو فلا ريغبءاج دقو ملك اهل مساءا ملا ةفمنح

 محا لعو اهرربأو 5 اهيدوهيقاط ءاهصو

 ىدع1لا لاق رالا تولاكديدشلا اهل اثوملا و هدلجىأدلبلابَمدأ ملال لاقي و
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 م م 3 ١ و 0 3 ْ 30 0 0 2 ١

 ىره ولاه مقم م دوام اذهولاف مارا آ اطلا ارسنلا فلخ لاقي نأ هعب 1 2

 اه هاو ةدقسرأ فار ا آتددطافو بد زلابلدر دا :اوهو باشسملا لكان عاوملا ثنصملاو ْ

 5 سو 7 35هدو

 هارااموىرهزالا لاك هيلعب ركب م ضرالا عر اباوع بيو

 اك انلاثل أهسهت :نمباصاا يا 00 5

 لّدنَجن ب ةمالسلاف عطوم مع سلخ

 هو همس 2م 89 وس . و 8# ر/كد ءوم

 قرطمو بيلصلا نب هد وعاش * ىسعلا باكل 1١ لمملاط نأ

 رعاشلالاك اكلاتي اضزاوعو تلم !!كلذكوُت وطلال رلا مبدل (بيلدإ)
 هةموو 7 هع صم 2ث هدا ووص سس

 اببقملالظأةعساو 0 ابَهلصاَس .كلورعداشو:

 ةدص رييددمو - سوح < 8 مورض

 ةامهلص دةيملسجنالاو ىدلصلا كاذكو قا الل ءانلا وديدشلالذ الا ّن هىهلذلا وبهاصلاو

 بت و ىه9و - رص

 0 وطل بولص اوبْلصدبدْسبهالَسو ٌبْهَصَرَعو دادشا ال :الان ميه الأ اورعونأ

 000 ةهدءدوو

 كالديبول تى انصن ود رجال ةدبيسم و بس نبا دلدر 7 نا :عابصبانصلا ين
 5-5 2 م <

 م ا هَ

 بائصا اوقثالعلانلن مو د ديزل[ | ةشيعف وفلل 0 0 رحلاق
 2 - 4 _ مس ينس

 6 2 موجوع يرق هد

 ثيدح ىو دوي عانصوهو بيز لبلومعلا لد ثا اوهوآ اهغايصئأاهبانصباهءمءاجو

 0 20 نءهنولىذلا ب اودلاول الا. نمافانصلاو بانو البوس ثوار ع
 عم هر

 و 4 - 3 2ء هس

 ىلاب شا 2 - ةرعسةفر مش تطلاخاذا اةمالاو أ ٌتنمكَلا اوهتيانصلا ليقف نإ راورهشلا

 ةيهصلا اكل معلا لهببا بانعتصلا ىار ءالانبا (بنم) مل-عأهظلاو بانصلا

 ةيالاؤسازلاب ءسق 55 ةرب-نول ةيهصلاو بصل ىرهززالا ةيوهصلا ىهو سأرلار عسقدر# ملا

 92و

 نالوا مسوس كراس للا :الا نول ىكاذكوذادوسان ظاملاففو ةرجرهاظلا ق ناك اذا

 ف رك لاق هنا هصو اب م

 ووو 5 و

 2 وملح رلادخوةديعت #3 ىَرتلاٌءٍَْومنوُسعلاةَس امد

- 
 1 ع هم ع

 اةاندوم هاوس ل ا ال و 30 را

 م 5ه طه!امعو تدلع ساس دوثوو 1

 0070 0 هضانس اي دهان 00
- 

 ةصتخخ ةمصلا نأ فورعملاوىلاطملا هلا عا فلا نوم غتر لا كلاو هنالفاووذ



 تاعثدش :اكلذك

 هوس 00007 ىد)9و وس. "ه ما املا نع

 هرامتإكب واصم هنتطق #3 هيلع و ىظلج راليق ف كيس

 اه اهءاوردد* هاا متم تاناذابلأاةقانلا كارو ولا م 8

 نأل->رلل هركيوتأرل 2 نمْب سبيلا 58 عطى كاذاهمصارواهعضَراذا

 م ةأرملا تيس دقو برا 3 ١ ضعن ق وفعال 01 هل [«يىحةماسمل ايلاف لَ
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 نمش لاك هقيمح .ونأ لاق و لس ا هر دل اَتبَلَص قوءانستلا دافع ةفو رممشسلو عه قاهر زج

 ري دس رب اس كل

 ٍِط رلاباصلاتيو ع انكي صا 00 [ةمبيأأ آت درعلا

 0 رقد وهيب بذله سْءاعَّبماذاف مالا يتشرب تا

 رفا ةفسو نزاكل دمك بس دقو 00 سيلا ُبطَرلا

 ارخص نكن متل ىئاعنلا امنه د الك عاملا توأم ةيلصم

 م

 يس
 0 يع

مس انعلو زير مثلا ءىدوا
هَل ط لاش رمش هنيعإ لوج

تقرخ أ اذا اًيلص هلكت سعت 
 ْ وهفه

5 

 6 35 س

 بئوذو لاو قركخ ب زاصم

 00 : 8 هوس هءوو

 7 وضع ديبلابم هن 0 27 هبلص ٌسعشلاهاصحقدقوسم

 سمع ل رك و ء نفل هاو 2

 ا تاصم هرعلاستب دو 2 دما رخو ةطوأةبلَسك 2 درع ةدرمع لأ يلحفو

 بل اد لاقي و ا امر نمّبلاضلاو 0

 هو دددص

 | هلال رنوفيضين زداك 1 و 7 لوألا بلاص 10 0 ا 0

 سالاق هيلعْتَمآصلئقاملاص اتناك اذاو هءاعب دواس تان وؤتفادئىا ًارسكلاب

 هريغلافو هبلاصو لآلام نم جلو ددنأو عادصلان هبلاصلا لت برعلاَح ُُ

 رع

 باعثد ثنأةدعركابلاصءذخأو د رباهعم سدأ وديدس *رحاهغمىتلاتلاصلا

 لاف تا اطنأ رفع رس »4 هناع غر رعب رخل ف اذغا 0
 صو ا -

 -5 57 م م 5 مه

 راذاو بسب 5 7 2 20000

 موو #© م 5 مود .٠ و 5 .

 للا عر ازارابلص' احن مق 1 ىو ربوفافعلار ارا و اهيجاهمب ريف

 ايباصعقاولار دلال يتلا ةببرالا ممثلا «تبرعلاو هر نقلل قت رانا رهتكلا

 الة عب ودلاهتروصامثدحلاحالصلان با يشل طي سن !ضعدىف ةمسشاح د رو



 17 (ثلص) ٠ ءابلافرح « داصلالصت
 / 0 00 9: 0 ا

 حرخ اذافءامان امنوذطمفاهمولاهتعتذخااذا ماظع !١ن وعم نيذلا مه لق باصاباعصأ هان

 عجببدلاو كلذاهبل قا ذامالغعل نالْفَسلَطْصالاسقي هياومد اودوعجا وهم مسدلا

 ردع لصلاو .تدأي نمل سي ىذلاديدصلا بصل اوِبيلَدلاو ْكَولابِيَدلاوِباَص
 - 3 ص ضخ

و هوبيلصلان و هدأ و (لصدبلدي هملص
 متساويه لعتم د> ىو 'لدولا

 بسلا

 2 5 ءا هم 3

 2 ةلاهنهبلصا او .كدو نم ليس[ ل بودى جم فو هوموماع لاق ن ةلااومالدلا ف وول

 رثك ةللددش هيلص واملَص لسيِمََسدَ و لبسي هددد._صو كد دونالد نمىتسشم ةقورعملا

 لذا عوذُج عىل عد مكسبَسلو هنو هوبلصاموهوَفاموريزعلا ل زختلا فو

 بيلصلا ثدللا لاقو لكاتب رضا نر ىذلابيلصلاو ب بول صَلابياَصا وأ

 3 لا باص 0 1 هلي قىراتا اهدحام

 و 9 مو 2 < وذ 2

 ىشعالا لاق الس قَدشابهاراِلَسو
 لاقل و ل هس - 0

 اراض و هيق بلص وواشس * لكي 8 ىلع ىلد 10 و

 نا تناغم قو بيلصلاك قبس بنو ىسراسفلا ىلع أن عع رو ا ' -

 وم سام

 قو هنمييلطتا وما < همْضَقب َفَبِيلصَتلاَِ ًاراذاناك ملسو هيلع هللا ىل دىنلا

 تقلب ناَثّصلا لام م 00 اوه ٍباَصْلابوثلا ف ةالصضلان ع ا دا

| 2 : 
 تثماك انآ ةلسمأ ثيدح فو قءهيذ تلاقف[باصتم فت أرفاماطغا مأوانفاضي 1

 نان“ ثنا ناييلصلاو انما هون سملا عش 1 ر رشي دح فو اخ 67 لاو 5

 هقاديبحعحَرعرع لمس ايلصووادلا ناس دقو نيبو ءلاكوأدلا ىلءناضرع نانا

 1 مسالم سس * لول 0 م

 بيلصلاك ةبرضلتراص ته َّّص 2 ىلع ههرمض أ هينمع ناب بلصق ىمجالاة لية ببرضف

 60 م

 لاقل مال قرصا دسض وفد بنعهقلا ىضرر اين سس تبد- اطاضءفوأ 5

 اذالح رلاتالَبْلَصلا همسي هن أى أدنع 5 7 وهيلع هللا ىلص ىلا نأك ةالصلا فّيلَصلا اده

 وس69 <

 ايقاع ومين ماع ىلع هيل عتب ةنلسلا فقمل عملا ىلءهءابوءي د مَساص

 ست هو مس 2 1 2

 نوكيدٍبيلَصلا رك يق اق ىلعو 1 لبالا تاع نميرمضبباصل و مايا ىف هب دضع

 لءقو ذل مسمي -.قونيذشناو ولون توكيد اريغصو اريكص

 وود م دى ست,

 قال بيلصا همم واد مو بلص مريسعيو رح " الا ىلءام_هدحأ ناطق نعل اق ١

 (ىنانأ ترغلان اسأل - 22



 اذك تبانملاة يدع هلوق

 محملا فىذلاو اضيأأسنلاب

 ىأ فانملاةيدعت روقانل ٠

 ها ةيذعقرطلا هامش قرطل

 وياكم

 سيرد جيت

 0 - تفهم 1
 مددت يتطرو 0 9

 وام بالا فاو بدك * هؤارقأ هم راع كرت ى غن

 ١ وح هلوقو رافصٌلباسماعملاو داق .1اديدشلا بلصلا ضرالا نم ىهُيالصآلا ىعدالا

 : 0 عقتراو ضرالا نم باصام بالسصآلا كارعالانب «1لاوو ولد ىأ

 ىئارهظنيب وُةفصلا هلع ٌتملَعذ نمبراج هكر مشلاعضومبلا لو

 ١ ناديا نابلصلا اولافا روبشعلاةريثك تبانملا بدع اعبقو صايره ئافقو ملا

 5عو 31

 ظ ش اولاناك ةرورضلا يدق للا دارك َنوكيتاماث « اناعصلا نيب ْلصلا هان 3 ىلارعالا

 نب و ” و ع

 1 أ نايك ََلا هذه انهلعْبْظْبَمضْوَمدارآنوكينااماو ةدحاو ةمار ىهامنا وناتمار

 ا

 1 | ىارعالانبادشنأ تملا لع َبلصو لش ىلع بلص ىو بصوص
 ده 5 جه رمح

 بر مءاطعلارو زاملاملا ىلع د ةيالصك درب اذَتنك نا
8 0 

 : || بصلاو «هبلصخارتاذا ةعسوذ * دييناو ديِدشلا لم .مدلا نمور نمل ثبللا

 2 ١ ضيا ىَلسلا نانسلاَدَك * سلا يهالاك نسما ةراجةسملصلا وةَبلصلاَوىلصلاو

 5 1 00 ةراجج ىهو بلص راجت هيو لم ىذلا ياسا لاقي نس اناتسلاهازأ

 00 5دوسوى قة د 2 ا 2-07

 قولفم اص فرشتال #37 هنينجو همطخ ةرفشناكو ا

 و هع ىكهة سو 0 2

 و ئلصنانسلوقتو 0 داب الا مديدشلا ُبْلصلاو
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 : ا الذيل شارخو لاق مدع ٌلدو حاصلا ىف و دولا ٍساّصلاو 00 0

 . انواطةَتئاخنايشعلانم د 0 5ك
- 

 0 الصب عجام ماظعلىَرت #3 ينس رف ضان جر

 نباح 3

 : اذا ثع ”.تاح لاش 0 "انام الس ىأىَرتبْعَ برسل ودعم ىاكى أك دوىا

 هع - ه 5 عو

 | هلوقباصتاو اهُحرَذضهان !او مهساكى أهلهأ هع رجوع لاقي ةبساك نع ةعرحو حطقلا
 ةسو <

لسَحلا قعض طوم عقر أقينلاو هش _ ةّش'اخلتعنلا ىلعانولط
 مط اوابلصاهيلسي ماظعلا بَكَصو 

7 0 

20055 

 لاق هةلاسأف مهلا ىوَماذا كاذكو ب الطالا وهو ايمدويلاهكدوجرص-اراهصطو اهعج

 ا بلطضي لابعلا سابو .. ةرياشتلا كلر كار ىدسالاّت يمكلا
 3 ا

 "نس انشلا رْدصْلَحىأءانشلا هراعساو ردصلا كولا لد عت

 يرق نيف دا نر ا 1 ا ا كااحاطلبا مع اج كلا 3 4-0 1 ا 2
 ا 9- ا يا 5 : دا 0
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 ١ كم مدقامل هناثد داق و ءاتشلانمزفن نوكياناٍبْدَلاَتلاغنالةيدونامزلا كش

 79 اا دم

 هآنا

 07772 3 او ا 2 ين ل فش
0 



 كو 72 1 3 اسيل“ 9 ب6 2191 2 حر يامال 0-3 هم يل ل ا رج ا افا نس يت ا ايو دما <

 ٌركْص لاهل 1 نالوق مفعل لات ةيدلانلسل| قرن دصس دقو 0 1

 ملا 7777/7 دف :

 هلعردشل عال هع ىنبهلطَبصناَْ . الاو ةيدلاهمشفلجرلا َبدفبصلا 8
 ا

 نا ل سال 1 يو 3

 نخل يا موب لولا عسا لوول ٍبلاصلاب دارأل بق يي حا طل

 وشو ب اص عج بالصالا ء7بالسأ فعول ليلك نا تبدها فو ٠

 م0 0 2 3 رح 4 1 5و ود

 عج او هيلص ض راو بلص دقو هيالصو د بماصو باص لح رو لود اوياعلالثم بلص لخرو :

 هنأتورامااصعلا سلصواصعلانلصا ارلاىفمهلوقو الح هودَبلص :
 وه ا

 ءامالا ىه نابهلاةقانلادب «زونأل اق ناجب قولو نان هل جيو نامه ان لاقي ىشلكنمأ|

 ديرب ىحلا ىرهلوقو ىوتلاوَتقلا لثم داصملالا لع رمعلاو نوللا لاخلا ءاضسلا ىعو

 رح ظباَغبلَصو بلص ناكمو مقلاة ىأبوأ_+َممتلا َتْلَصَتلالاَّناس امعلاثي دح فو

 1 لص  .ءابلافرح + داصلال صف

 0 م - 1

 يحال تا

2 2-0 

 و 5<

 باصلا ىلا زامحلاَنيب 37 برغم ١ ىج ناك

 ه7 ةوسس و 210

 دنت ى أن لضر ناضو كسر تل ضوهن الم تلا ناش نذل ادض هفاصااو رهظلا

 اعبسصا سانا دج اماذا بلع 5 هاىرتقورعلا ىداباصعلاب ملص

 و 5 2

 ماما ىَواَرهلا ف تعكس ااذا * رب ىع نينغتال كسار دشلاو

 كلاجر نماصعلا ٌبْلصو أك ضرأب #3 60 مادام لات الدف !

 اغااهضرأر كت ناكو ِتّمينلا ىدعي هوو رضفاهلهأا فاعور ذهُزْمأ
 رم م

 2 هاوقو تاموسلم تم

 رع نع رس

 رابخلاناسهلاو 2 0 كرس حاولا هراشلال 0 امى

ا لد ات موعو هب رض ىج (ّ
حلاو هنود رلا ى جو ولم

اذا ةقانلا تلاد صملاس
 ا لم

 دي همم 1 هس

 ١ حلاو ةيلقو بقل ثم ةبلص ع ماو داما الع اثاكسلا ضرالا ن الا هيفا

 نمبلصا اهريغلاقو داقثملا ظل ايزل نمو بكصلار هش ضرالا نما صاماضنأ

 ه4 ؤرلاتبالصأ هعجوى اورلاوم 8 الادانسأض رالا

 ركسسكو »با صو ةلوق

 لههدعيأام طط ضرظنملو

 ىرهوخلا نكآن يحتمي وه
 نفرالا بيلا عش
 ٠ عامالاة يناثلا نيتمضدوأ
 لكي هصخحاصملانأالا

 كف خفي وأر اقف هلرهظ
 نب اهاكح ام هحشرب نأ نكعو



 نايم معا د نوفا ا ل

 د وعئأو راد ةضصدل |وق

 هراصاو ىسدوعءاذح هش

 هيد ثيريصقلا لما ىأ

 ءاذحدتولا ىلا ءامخلا لفسأ

 دتولاو اريصقلا ىدب لس

 ىأ ا دتوءاذح

 ءادحت لد وطلا هش لمت
 اًدسه لدوطلا د لح
 اع راغبالو ساملاود

 صم ها حراشلل

 هلق طةسزملا نيسلاو هلق ؟
 5 ياس ديآب ىلا زح+ بغل ن ف

 بفقاصلا 1 م هلوق

 سوماقلا حراش بح رمصام
 لاقوهصئامناسللا نعال

 ع
 هنأوابعيصلا دمسلا ىل

 بقاصلا ةورذ ىلع مو
 يصدم ها

 ضعدورزخلان وجا هلوقأ

 انيرديأب ىتلا خيسنلاباذك مسا

 000000 و

 و رراادالب :ْن وجات توقاما

 لعلومو زلالاح لاعأىف

 ,ىسصم ها قفوأ اندام

 نا "10 سلا لا كتل

 يخل

 1 0-7-5 71 ا ثا اراب را «ثورإ

 بلص ٠ .ءالافزتت « داصلا لصف 1

 هو ع هام اسو < هس هسو2خ و د و < 0 ء

 تندترقسأورسكلابت يشصو مهراذتبةصأو برق ىأ ادهن بتصأاذهو بيرك قص
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 ملل ا ولاهارأ ىرابالا الاف بكسي وح راخلا ثيدحلا فو كمارقو ْ

 عو» 5 5

 كي رمشل دارأ موضع لافو هيلي اعدارأ#ت 7 ملا هدارلاو

7 0 99 

 قصالملادارأ مهضعبلافو كن

 نيترو لبق ذ ناس مهلا بلع ققايش ماو نرعلا قددصوأ

 تاّنكرلانبالدشنآو نسلانىورب و امهبرقأ ىأهملانيني ,رلا بتصأ ىلعلج
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 ُبصالواهرادم أ ل #2 اهتسعحزانةئفوك

 بتصوس قس هرادمىرادو را َسلئدلان 5 مة, وحراج انآ يدا يملا

 يي رم مم ع هم

 هراصاو هراد بمص ىأىرصاومو اطعمو قاسم ىراجو هلا ةيوبي رقى ددصوم او مترو

 هه هس ١ و وو

 الوقتو هترالمأو ةلنماندىأ مرا دبسلا كبس لبقو ىراصأو قبب تقضءاذ 4 هنطو

 35 95و هس 1 د+د عمه ع

 ااءاقصوت قاصمهّسقلو مهانير اع رانقصو“ ةيقاصم هانبقاصو برة فدي رقىأ بةصفهبقصأ
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 لاقيو هيوببس ب هذلا الخ عجب بهما شفخالا لاقو عمجلان امان بُعَصلاو ةبحصااامأو
 كلوقكوهف ةيكصوسحاص لاكن داو اا رصانو لاول ودهاش لاقي اك ب اهتآو بحاص

 سوو و هس س 2

 000 0 ير م رونا

 و 75 دب 2

 * ا تاب هلوقو 56 ا نمد 0 اوك ةملسلا عب

 انحعاصماب اعمعيدوتلادنءلجرلل لوقو كتبا 0 نسح اونا كحاص كلوق رذصم د هد ناصصلاو

 ى هس +

 ىثعالا ل افو بح اعانل باعصقمنا لاقي ديد يجن احتل ا ءاتمخ يعادي د اعما#ك ن مو

 بعطصا ضو امحاصت وثالح زا قيس اضن الفر 2و + اءاصمدولاباتل 1 اراآدةف 5

 دعو بسلطصا لثمداصلا د_:عربغتت ل اعتفالا ءان نال ٍبَتْصا ءاصاو اضعن مهضعب بحت موقت

 ىذا ل ئملادلادنعو طا لثصاقتلادنعو لطا لثمءاطلادنعو ََك رص لثمداشلا

 فورخلاهذهذاَولفا ورح نالءانلا نالرسدزا لثمىازلادنعو رسال ئملاذلادنعو

 "1 راجو هب افلا [بي سيو ناسا ىلع فنتلاهةفاوبامابمّلديافاهجراخعةدشل

 راصفلاجرلا غلبم هسا غلب بدأو باص اذناكو بحاصا ذراص سكصأ اوةرهلا ىلا هنو ب رمضد

 لاق هيمصتسا د قف ث مزالام لكو ةبصصل اى هاعدل + رلاسهضساو هبحاص هن اكفولثم

 و

 هم وجو

 اكمارلا بصمة كسملاو 5 بح ىلعلضفلا كلنا

 || 0 !هتبصعتاواح اضل هت ئشلا هي أو سيسخ *ىدر سطل نم عونكمارلا

 انظف اىاةمذباْسلَفاو ةّسضصاانبصما مهللا ثي دخلا ىفو هظفح هن دطصاو لح رلاكأو

 ىنعيلاف نواانممهالو لو زنتلا فو اندكيلا كدي كاماءانعجرا واردت و لدعم

 كراج لوقت برعلا نا قرتالأرافكلا ىنوراجينوبْلانمهالو انس 0 ةهل الا

 لاق و ريخ هللا نم نوضعاالة دانة لاهو ةراجالاء نوط: لاف كعَتمأ او لجأ هانعمو



 “د 0 (يحص) - ءالافرس « داملالسن
 عا نس لو < 5< 0 20 ْ
 هفلصالان اوكا نآ ىلعامص تييصردصمىصل | ل_عج وهو بصلحرلاف نمولاق ةساثلا||

 5 ئى : 03 ع ًَ - ٍِءء 5 -

 بييصلاو رمعوا بصةا|صاو بصلاحرو بص نالحر منك ةسنملاق لاف ماغدالا هسة امص

 . انشا ةفسفدشلاو دملحلا
 معا 6

 اهيديصو ابصالا اهب سدلو #3 هنساهقنحياوالا ٍباكالو

 وع رتبت ناس دير أ ان فورسيرفلا ل تنميل

0 4 3 - 

 لم ل ل تل دا يآ 2 858 سا ع

 تصيصءأر ا د 2مم ىرادالا3 ١ 23 58 دال تت

 رارملالاوو لقىأ كئاقسىفام

000 
 1 5 سو

 ا نالفانملعسصيصت لاقي 31 5 او فال د ٌسصْيصلاو هنمٌّبصاموأ هسنم قيام هباَصْص :

 مص ص 8 سا نع مدع نحو مع

 بهذىأديز وأ لاك 35 اصصتاهموناماذا تح د دشنأو اللقالا ب هذراهنلا َتصصتو

 رجا ىلعدتشاىأ * ايصصتاهمواماذا ىح د“ حاملا لاه َتثاَرلا صيصتوالملقالا

 اسصتىكوربو بهذو ىطم ىأ ب صرتو "ىلا بح ادي ز فأل وقو ىرهزالال اق مو.لاكلد

 قرفاذا ب صبضورعوأ اوقرغت موقلا بصيصتو «ابس ىديأدراو وارداصن لع ع هلوقمدعبو !

 8 سم وكس ع

 صايد باعط رم يتسلل صامصي لم ناجع ديدش باصص نب رقو الاموأ اشنح ظ

 ديدش طخرلغ بصايصو بصيصربعتو زوال ةريثو همف تسيل ىذا اريسلااذ_هلكصامعصو

 ةودورع باص

 لثمحاصلا عجب ب وعل اوهرشاعهمحاص و تفل ةباحت ومضلابةبكتص هس هبعص (بص) ظ

 ىدعت.الرشاعملابحاصلاو خارفأو رمل سل ةءامدم ١ بكروبكار

 مالغ : وف ءاوسالا لامعتسا الا مبحاصديزلوقت ”ال كن عل عفلا ىدعت

 ةداراىلعو ورع بحاصديز نو ارعيحاصديز ر اهلاقاة فصلا لامعتسا هوامعتساولو دب مز

 عسب اونب ءونتااسب رتامنيونتلاريغيديرت ورع براضديو [ءيراشسز لو

 ةباصصو ةباص و بيو عابجو عئاج ل ثم باو نام وٌب اش لثمن اكو بحاصأ ًاوباصصا

 8-9 كلا واهعم ملل [لعوهاهلا نودريتكلا لع ناسلا زبك أو شئفخالا اعج-اهاكح

 عجبا ثدن ًاتلءاهلا دازتنأىلعسامقلا ةهح نيسحللا عمءاهلان وكانا عنتعالو ةصاخءارغلا

 ْ و بحاص ع مج تن كل ومر دليلا لستسا لوعرلا ةياتلا با تينرغا هلدةثددحىفو

 سقللا وها لاق |ذهالا ةلاعف ىلع ل عاف عمج



 1١ ١ ىف © نوفل نزال سييرا < 1 ا بوبس 0 ياو ناار ال
 0 ا

 (ببص) ءابلا فرخ « داصلالصق 1
 - هادو رع

 ميلعدتاًبسو هن ثااذا الف طلعنا رسله بابصاو دعصىذدلب لي 3

 20 آما تعفن ذا هسلعةمجلا تدصو مهبذعاذا هباذعطوس

 | بسلا ف اوذخااوبصأو بابسصأ عججلاو طبهلاكى هو بدو هم مفؤو بخت

 ىو باصاسهعجو اروي ار ردا لون رعلا لعد ولأ رد كا ىداولا فبَسو

 ةديعْن ةمقلعلوقو بابصأ هعجو بصل
 56ءةد

 رام الا نه * هماج ناكءاما تدر وأو

 تيبصلاو رجأ غيصلبقو مبا راسم لشد مدلاود»ينمصلا لبقو بوملااملاوهلبق

 هفيدفاو ءانحلاكاعللاديبضتخي ىذلاءانسس ![ماعلاو هيف ناذلا د ببعيرما
 : | يداك هنأ ماعز تعش: دج فو مسعسلا قروءاملسقو يالا مابا

 ْ فصودقولاك ضرالات ابن نمهريسغوأ مسمسلا قروءامهنا لاق ة دس عوبأ لاق ٠ بيبصلا

 ّْ راس ءوهلبقو مدقتملات بلاةدمءنبةمقلعلوقهنمو داوس هولبعت درج-أ هن امنولو د

 دشناو سصاخلارفصعلا ب صلاورغسعلاو املا رو

 سس 95ه

 رصعلا بصك ًالاصمامد #23 ررلا عوملا دعب نمنع

 « انمصلا باع رحاوه « دشنأو ٍبيَضقرعلا لاقي ولا ودول اهيكر» تيضلاو - و قن#داوع ير
 ' 1 ةلاهز د ركتنملا و فيلا دج هبرشافا اراد وبس ارض هيرض فارعالا نبا

 ا! |تعضوفىدوملا خا رمل ىفو كلذ رداع امال امو كلذ نو دف ىأثونم

 ةبايصلاو ريس سا واو 7 روتآو هفرطىأ هنطب ففيسلا َبيِبَص
 ١ هادخ تفاعلا ةيابصهيلا تح ديلا لب هتزا موتر ةو قودشلا

 ٌتعنق لوقناك هبامصلجر اررمسكلا انتدمص لوقت الل عقب صنزو هن ومدس ةصو + الاو
 قرأها بما بصدد ذبخأتلا دنع بارعالاءاسن د اوتبامفىناعلاا ىو ةعانق
 تيمكلا لاق هلا قرأ

 تصل نقي دصاماذا 5 ينعاقلالابتَتل
 _م

 2 م
 إم

 ١ نوصلاجرو 000 املس ا قشعاذا ل جرلا بص نارغالا با 1

 مدح .ومهش ل- ركل |وقتل افلح .رلاك نميهذم لع تاي دو ناتدصن ان أ سعا و 7 4

 ءاملا ىف دوغ دأو ىلوالا ءابلا هكر رحاوطةسأف نب_تةكرحم ناد عجا اولةثتساف ٌببصو|صاو



 0 و 8-9 000 0 ا و 1 ل

 دواسالاو ضغي اقر مك ضعي رضن امصدواس ا اهيفّندوعمالاقفانتف رك ذ هنأ ثدد_لا|

 ناك هنأ ىارعالا نبا نعئ دف. مضدواسأ هلوقنعسابعلاو: لئلا ةفرخافا باك باعت

 0 0006 ارك م

 شينلادارأاذا ةمحلاولاهّبصلا نموهثيدلا ىواروهوىرهنلا لاكايصةوقو .تايملا

 بوص عجبا .صدواسأ لوق ىرهزالا لاق  ىلح تزوىصىوريو غودلملا ىلع يد غفترا

 لصالاو ٌبَّصلجراولاه بصل فة ناثلاءابلا قاهومتد أو ىوالا ءابلا دكر او دن بص

 فلوةلااذهو لاه ىرامثالانءا هلاك لافت دل قفاه هوعدأو ءاملا هكر رحاوطقسافّسَص

 نعىئكورو لهعلاه معو ىارعالانباود سعى لا نعمصو ىرهزلا هلافدقو ثددد_هاريسفت

0 3 

 للاب ضعن ىلع مكس ضعل بصب .امضصو دواس أوةدوسأو داوس تاءاج هدير دواسأ ل وقي

 دارأ ادَءَو راع ناجم اناا كاما وي اسم يس سا هلوقلقو

 ايندلا ىلانيلئام ةيشفلا ىلا نيك اصنيذيانتمَفئاوطو ننفاتتاعاجىأ دواس اهفَنْدوُعَت
2535 

9 

50 0 

 اهنيرأىلةحاحالاردعلاَعم » عئاجتدبدَحفف لبرَّبَصامو
 . 2ع 0 سو مدس و

 اذان اك هنا مسو ه.لعهلنا ىل ل ىنلاةفصقو رودح فنوكب قب رطوأرمبوصت سصلاو

 قه ه -

 اذاقندبلا ىوقهنأ هيدارأس اسعنءالاقو ردع عضومىأ بصف طخضح هن ا

 دنا ةوقلا نم هصدقرَدص ىلع ىدعن اكفىشم

 دار رمالاو فلا فتوش #3 مهلاعتروُدص ىلءنيئطاولا

 ءامنمناسنالا ىلعبضبا مسا حفلا يضلاو حفلا فوريو ص نمىوهانعاكه او رفو
 2-_- 2 8 0-5 مس و و 2 م س6

 قد رطوارمب م و بيد عجب مضااو لو فلاو روهطلاكهريسغو

 ثيدو ىسلا فردا ىأىداولا نظيف مامدقّت صئا اذا تفاوطلا ثهدحفو

 29 واع و ف 1 ع 5مسرو حا بع ه7 3

 اهصنمت 00 دحهئمو لفس ىلا هل ..عىاهس اربي موال

 اغفاد وارد <مهيقىطمىأتار ةّدق بص هلأ ًاردىلا هريسمثد دن لوو قف اوعديهنأ فرعأ ىلع

0 
 بصتنأو مون لال ضفأروهطلا ىأل ميو سابعنباثيدحف و رديد اع عضوموهو

 ةيورلاف بابصأ عجلاو ضرالا نمردحتي عي ءاملا لم بصنلا ىأ

 ىو و بسص نم ىو "اول
 انيدنأب ىتلا مسنلارازكرتغلار
 7 رابع :و رداظ طقس اهف و

 لأف نادعي س .وماقلاحراش

 بوبصلاك ب دص نم ىو
 ,ىيععم ما ملاىوريو



 مسلاءاذك ضدغلاو هلوق
 سوماّعلاح رمو اًسددانىتلا
 صربيا ناوصاالعلو
 ءأ ارقة-ودفمةد_دوع

 ا 2

 نسحالا لعلو 0

 تدع د 97 ا ل ل انيك د ميلا "ويا ا ملا“ ٠ سيلا ل <
 ةقعلا 1

 (بص) ءأملا فرس « داصلال صف 3

 نيثالثلا ىلا نيرمشعلا نيبام م غااو لالا رمتنصلاو رماط ماملاو لكشأ ع ملاب عملا "كلباََح

 نيبامز دل مت صلارب زكا نع حامعلا ىو نيءدرالاىلاةريشعلانيبام دقو نيعنرالاو

 لعح نم لوقىف ملا نمد قرغلاك هناملا نوداملد الا نم ىشلقو نيسعبرالاىلا ةرمثعلا

 فلاش دقو اهون ةعرصلاو ىَرملانمةمصلا لئمناضلا نمدزغلاو هئامملا نوذامقرفلا

 ما اناا ملا مهارباللاف قمقشْثد دحىفو  سانلان "ت1 ةملاو لدالا

 غلا سة ظ ذكي نأ 0 ىنعلدالا ثددحلافو ناتعاج ناتعاجىاناّسص

 نب )00 ]تسود ورثالانب الأف سانلا ةعام<اهيثتاهتمةع اجىأ

 نتسلانيبامل.قو نيسجلاو ف لقو ةصاخزعملا نمىللسقو زعملا ونأضلا نم نيعيرالا ىلا

 | ةلمتراثارعناثيدح قو تمون و2 لمالا نمَدصلاو لاق . نيعسلاىلا

 | انالا ف قيتامهرغونيللاوءاملا ةسقب مضلاةباًمسصلاو ةّمصلاو لق ىأ لام نة هملعو
 ٠ . ةبايصلا فلطخالال اق ءاةسلاو

 حادوالا نم لشمءارج 5 ةباصت اني 1لالقلاداج
_- 0-6 6 

 اهطصادقو هن .امصتب ,رشاذااملا كياصتول_#لقلاءاملا ضرغلاو ولاول ءأ ذلأ

 حو ”ىرهزالا همسنو لطخالا لاق ااصتوابصتو

 ودار جاد و ماس

 اعل اغع نمانلعُز 3 0 مهدعت ةشيعملاتباصت موق

 لاق ىرعش ضاخم نم“ "لفتت كي ستنال الدلا لعرو اسر كييف |

 ع 5 2 2 4 0 000 0 5 هم 3

 ا عش و هباصسيو هززقي بارع ملا ةمقسب نيالا نوبات دو يرمرولا

 هد ع 5

 ءانالاةيابصك ةباصالاابنمو ل -. مفءاذجتل اووم رضيت .[دقايندلا ناالا لاتف مانلا يطخ

 رشا ذاخارتشلا نمانالا ققن ”ةريسسملا ةمقبلا ةبايصلا دسعو لاو ةعرسم ىأاذَح

 : رعاشلالوقنمىلارعالا نبا هدشنأ | ماماغاتدباسصت لاق لجرلا

 ديالا ىَركلا بابساو م 3 ةسفدي تدعو

 ىذهلالاماكاهلا فذخ ىركلاةباسبدانأةانوبجدتلا#

 : ا روش مأ ناردهلا ىلءىدايع 5 2 00 :رعشتنلالأ

 ريعشو ةريعشكا ءاهلابالاهدحاو قرافب ال ىذلا عم 4| نمنوكف ةيابص عجسوإ عج نأز وح دقو

 نالف ٌتاصتدقلاقبو ل ملا لع كلة لكراشيهةباسّصلا اراعسا ىركلل قسلاراعم_ااملو
 قو هع اطئأآلمللا نمةيصتضموا دحاوال |نيعجسأ يتب اصت دقو شاعى | نالفدعب ةشدعملا ان مع 0. 2 2 هضم ع 1 2

 رع

 ثيدولا



 بذع 7 اذهل 4 2 00 لا 4 7 1

 ايي ا يلي نأ لي

 "نا ا 7 77

7 

 واو جر م 4
 207 نسوا 20 ا اس علا يول

 " ١ (بص) ءاملا فرح * داصلال صف

 هسفنلهذخأى أصلا نملعتةاوهءاملا هنمىطصاخ بدت ىلا ماقفثيد_للا فو اعدقأ

 كارعالاقو قابطالا فورحنمامهواهبقطنلا ل سل اطباقتداصلا عم لاعتمالاةنو
 8 ل

 كيس بصنا عع طصاف ءاملا ٌتدمصدقو ىسفنل هنذخ  ىأءامةداَزلان م ٍ

 ف م م ع 0

 امطصت نة برقلا ع 0 33 امو ىتسدق لب ىلارعالا نبا 1

 انهم نوكتال جلا كرحزالا لأن باصوأ بوبص عب يلو هوك ةدسعو أل اقو

 9 ل .و وم

 قو ددجو دودج ززعو زوزعةاشسلاقتاكب ص باصوأ بوبس عجباممنا بوبسّصوأ ب اصل

 و ع و ود ع 8

 هيصيرءاملا ص نمةدحا اوةعفدىًأّردحا وةبص ندع مهل بصأ نأ كش بح أ نار 2 /ربثيدح

 اًصاناذعنب رفاكلا ىلع نكت امني> مالسلا امهيلعركب ىلال ىلع ةفصدنمو هغرفأ ذا ابص

 راصفلعفلا لقنف قرع َبصكى أ رع تدصت مهمالكن مو لوعفملاوأ ل عافلا عمي ردصموه

 ىعملاقلعافلاوه هزيمملا اذهنال بدصت اقر رعز ءزودال و انهم لصالا قلعافلا حب و ظفللاف

 ىسعملا ف لعافلاوهناك اذازيمملا يد_ةتزوجصال كلذكل عفلا لعل عافلا يدقتزوالإاكف

 هاجر نينيكد لات رو امو بكامل اوتكمءامو ىحنبالوق اك
 وو و 2 و +و

 ترلادقعو أل بكل لدم 2 باعوا رد

 ةماعهبلع“ عي املعسعتا دع اءاملا لعصا وترحل لاذ د ىلطي ىذلا طنا وهلم |دكَلاو
 8 اهي مسح سس 8 وسو

 بامبو ردي ىأل بلان ميسي ولبحلان 0 2

 لدقو اهيفّتصي ماعطلا نالةرمسلا ةيصلاو ءاهريخي بصل يممامم ر وأ اعّم+ هريغو ماعط نم

 ٠: 2 : .٠ .٠ و 1 ها. 5 20 5 ِ نو 2 1
 قىدار بحاصريخ عمر 3 0 هلناوْسد دحقو ةردشسل | هممسش ىه

 وثىهلبقو نانلانمةعاساةبصلارثاانبالاق ءاوسامهونونلابىيثصتيورو بص

 لاقاهتمتولك ًاياؤاكَ لاَ :رهسلا فو مهتيحص نيذلا دق هرلأ عم ل تكبر لاف رسل دبش
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 در مطالا كا مانيلا ٌبوربو بوسي وه ل- ملاوألوقلاىف ١ اماما لاقي انا مواطن

 ةرذ دوره بوم نال لدغ ىلع بوش ةرورال !فالغللاَش .لاقف كغ ١ ىهوبواشلا
 و 2 2011

 فالغواولاو فو ملا مضي توام بواش. «لضبوادلا سي فازوج ماسوألا ةرضُو

 لَا بوَذل ابوابها ما ابايشلاو نلت اناولأهىفّال ةروراعتا |

 0 حر وّسىد:ءاميارعالان باكو َنأوأ ءام. طبول وسلا
 و

 و هس

 قسهال ل_.ةو ا : نأمل بوراوُزَسَملابْوَشلا ل قو ب تئارلانيلابورلاو

 الو
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 ا ا وي رس يونا سل

 441 . بق ءابلافرح « نيشلالصف

 تاي لاقيو ياش الخرب ة عْررلاباهْشاو نأذا| نما اوف :

 دايك لمفو هزار تل كلذو له و «"امهاثلث ىذلا لا لق و حاصل انيلل باها و هرفاَشم

 لاك راينا ةلبقاك اني ليكن ع اركنع ءمضلاياهّشل او

وقب بر 1 نمساوي تل متو ورب هزالا
 لاكنيشلا خب ركب اهنع ءاَنابح وزم لاني ل

اع و َحاَحَسل اوييابشل اوراضإلاو يضم اوهوني-| مط اهل ا اسوأ
 م ر

 .٠ و <9 ع

ليل ذبلاو عييقتصلاو للا نمهيفام هارالاق ةدران عبدو سو موبو دحاوهلكرامدلاو ا
 ل

 هيويسهدشنأ هلوقو زيزاوتيلحوُدبَمْأءوروىرهنالا كنك ان

 َبوْشأَبك اوك اوكوُدم مونتاك اذا 7 ييقأنن ابشن لهذ ىباىدذ
 سا ص لآ

 ران هل شباهشلاو دان بيش نركب نأ ا ياا وح
 2ع 0

 0 -و ؟و

قزف كارول 33 55 .ةدا اني
 

 عما, ار صسمو» امض ا ةبح اولا كه ستلايت :ةكاضا تس سقاية
2 58 

 28 وص

 قحسوُملاذهنا هلوقهنمو ىلا فيه هوانا لاهل اوأكنفاضن رد ءافاضي

 ميهلاوأ لاقولاق ران يف ىذا لا تدكسلانبا نع كرهزالا ىورو نيسقيلا

 لينا ١ ربا لع ل نما يكرتو لاعب و تاج ع دأَدَبحَحْلصأ باتل

 ثيدح ىو رافال موصل ُبْملاو ا باهشهعم ف ىلاعت هللا لاو تاهش

 ىذلاباهشا ايدارأو ةقرتسملاةملكلا 5 اتينألبارتلاكذ رق متل قرن
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 ٍبْرَخلافىفاملالُج الاقي و مالا نمهلّشلا ل سلا فوهو كوكل هلل صع

 ةمرااوذ لاف ناس .هباوميشُمو ٍبكوكلاميت اىلعاييف ضامىأ أبر اهش

03 2 - 9 

 5 ا د كلام 0 ءاذإ

 5 م

2 10 52 

 ىنعالا لاق داب باكا

 هس و

 فويساك ودور لا بهاشألارذذ 5 و
0 

 1 رو ”ه س

 ىنزاملادثنأ || مقل بشي فورعمر مثُناَهَتل اونا َتاوُدُعيم ايهوشل او

 لعأ فاسو لاقاميف شعل مساع ارق لاق سقت مش 2 ور ,زعلا لب هلأ فو

 َّ اذكفوهرامسلاو هلوق

 ها هررحو

 يغب اذكهوهبهشأ و هوق
 لافومكحن اولصالا قءاهل |

 بهشأو سوماقلاحراش

 رظناف ها عمجللاه«اهنظأو
 ها ورحو



 5 1 لك احر
 7 3 2 000 ن1

 ع 8 3

 ىفاذكهتبا مش ةستكودلوق
 سوماقلاح رو لصالا

 ها اهررحو

 ءايلافرح ب نط 5
 ٠ و 9 0007 م مدع 0 2. ه 0 4 يك ْع د هم

 قتيلا ةدب وأ لاقو كربالات ىب رغالاا نأ ةغلل له لوق ذه

 وع 8. ع سومو رك دك < عوسدوع ه2 همه

 هساراهشاو مهد رمش أو تاك اسكض+ تارعشوأ رشه معى نأ لا تاولأ

 سقلاؤهالاف هداوسهضا َتَلغسَمْماو

 ُبْيْشاواذه سار ىدءيباش 8 اتت ماسنللاتلاك

 ديدخلاٌةيفاصل اضل ىشلدقو داوسلا لاح ىديدآاو حال سلا ضايبب نماهينالئابهشةستكو

 00 و ديد |ضان هيلع تناك اذاءاب وشك ليقو ةباهشةستكو سذهتلا فو

 مكاضسلا ٌرطماهبف سل ىلائانهتلا لاقو ة دار ربالِبْذَحلا نم ءاضيبةبد تناك

 ىلس ىأنيريهزلرحج ل دف ريغ ىرهوملا دشنأو . ار

 4 الاد ةرخا لاما ماركلنو 5 تقَح أس انلامابهشتلاةمسلااذا

 ه 6# -ع ه هع

 || درصاص#كاو تابثلاِّدحو للا :رتكحاءاضل ىفىأ ءاضسلا أب سلا ى ربنا لاق

 ل هذ

 أ نودحال ماللك ٌؤ نور تاه ىعد لد الاغا ارك ديري املا مارك لانو هلوقو مهلاو ماتكلهأو

 سايغلاثندح قو 0 ةسانلارسحت ىلاةديدشل اهدا ةرَخاو اهلك أن نع ميناس

 مكلةقاطأل يعص ضر 0 : 53 ل زاب ا ادقفاواست اولسأ ل كمل هأا 2 م ءورلاق
0 

 ك2 2 )ص و مال < ا لع مه هع

 تاركا 0 م ل | وديدشو ودى الهش سحو ءامهشة دس وتهشام دو ب

 هءدلم» . 5 هدم

 ام تاذئأ ءابهتدنسف تجر نا تدان 25 افا وعلا لوي نالالزلب عج

 تّيِهسف ضايبلا :فرتيشلا ركل :لقلاويف ةرضخلال ىاءاضسلا ضرالاابهّشلاو ندحو
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 لع هدشنأ لوقو اهيبدانَ

 اجل لا فم ةرلاىتح لا رلاىلع * ةرقءام هش ةمدلدقو انانأ

 ع راهن ىدنءولاقٍلْحَ راف اموها تش ندر اةديدش زمانهت لاقفءرتسف

 ديو 00/1 فلا د رعسولأ كلذماضم ع ران كف درا ع روأ
 5 سهم يآ م ا«دسم 7 7 < ذو

 دشنأو ةقينحو أكس ماك دوس هذا يفحاةَدٍ ته لص درهْلا سانلا

 اهريصون م سب رلا ىو * اهيبعتلن ىِهلاديلاِفو

 ةربىذلاسهْشَألا ل صَتلا حامصلا ىو مدلام لأ د ا لغتنا نأ ىنعب

 4 هو هر و - ج2

 زعم نمابهشلاو ٌساببلا اخير مسرة توكبن أوه امهشةرعو هد اوسهدف

 قرع
 م



 | تسصسلا ١ : -

 5 - - هَ عد هَ 9

 اهعلفتوم لسيقو اهُواقتواهْواَف صوهلسيقو نانْآلا فارطأرب زدوهةفئاطتااقف

 ل.ثنالافو ملا ف يوذسعلاو دريسلا نسل يمصالا لاقو اهب رف

 لاق و دريسلا فدا ولا نم ا زا« داوسنمأ يشتم رشم اها رتثأن انس هالاُسشلا

 2000 ّّى ل , 00 ا و52
 تبورغو. دماهيف ضراوع 35 هم يوحا سا مصخم َنائسأْلا فصي م معن

 ييارعالان ا ةيبطلا وذألا بئاشملاو دا ولي ناك اهضايلا نانسلامْيرَلاو

 عم الم وديلعهقل ىصدتفضفو ه0 مالغل اًبَندملا

 بحايهيف نينلوةيملفا 1 مر نانسآلا قديدكلاو قبلا وٌضاسلاَب 205 مقا
 3: ملت

 - ©#ر ا. ع

 َةسسدَخأْفشلاَن ةدرسلاب 560 2 2 نمسا ةةلخ ىلع شق قام ىهامعا
 و هب 2ك مد 2000-0-0
 عر بوضعشلا 6( ةريبناشوبنكوهفانمو تو !مديستد ندا

 00 اواهبززولاتلا بخ انشول با ىلع نع ايا ا 06 اعلا |

 و 00 ىلا يخنق اوبال بولا ةيوضمشلا هرقل 0

 5 ةرةف بونخشلاو ةيلاعا لاباس ورع مايا ههجوهللا رك ىلع ثيدحا
5 

 : 6 يري ١ 5 (يدإ لب وطي 2 رام يد 5 ىظسسلا 8 نطدش علا ل علا 0 لا "5

 بقنشلاوَقااَ : ا ؛وطااطْندلاو ءامميف فر كح بذهلا فو همي

 باعنشل ١ و حالا لد وطااوه دع ران كلتا (بعنشإ ه / الب ةيدابلاب ع 0 12

1 .5 

 ةجرتفدشن :ًاوناصْعألا ىلاعأب دو ااوِبوُْيشلا ويشتسلا (بغنشإ) هالي سأ و

 بيغانت اوكار انانارضهسم د هرهاظٌقوفوةطتعئارشلا ىرت عرش

 هوو هو 362-2 ف

 اءوغنشى بالسر ةجابلا قم أ ارو م بونشو َبوُفنش عادلا نفل لوقت

 0 ا ,ءانلا تبل كك امال

5 1 66-8 
 0 قمقد م 5 ْن 4 وص 1 ف روغنشلا و ريما 3 ريما اواه رونا و

 هع هل و نم - 3 0 2 و

 امل دقاق 2 ا و ةالخ قاوم صان - نوم - اوبهشل ١

” 

 4 هر س - 8و )سل )رمد

 ةبهشس بوب هس دقو : 6. وسلا ىلعَسغىذلا ٌضاََبلا ةُهّسلا ليقو بأ تولد اودع او

 لاف هاش يدهش ابو ساو

 بهاشرانلا م راوي دامر « اولع ودان انضر
 ك0

 (لوا برعلاناسل - 16)



 ىناذكه ساعو لوق هلوق
 "اكتشاف ىذا او لالا

 مههىلا سوماقلاحرشو
 هاىلذهلا

 __ به
 هبات ٠ د أ مباع فريطلاو تصف

 ءامل اف رح 5 ْنيّسْلا لصف لب

 امس تس هوو -

 بصللاو ناحل ينام اوهمبهللاوه وةك هع -هلابا فت 0 قتلك ب ثلا ىددالا

 9م ود. 2 و

 قب وكهفروونامرلا ةئنك تدي رون غرم يدوب لبا ريغصلابعشلا

 ة78-

 اهفتييلابحلا -اريصت نم رص وه ةفرتحولأ لاق و ةششهندج ١ ل :واهمذ ذو قيل هن ع و ردسلا

 لد الو لادا جران ل رييعطلا ٠ تالي اهيَقشفاوَ
 ا

 م هى

 ا .٠ موا هدا ا ودع 6-2 35 ا

 ورعولأ ' سكي رمل ةود ب طعبقش ش 1 (بضن) ىطبفرتاظ

0 2 

 و كه دماك

 | كيت دعس وىرغاها لل همت صولا وضيللاو مةيدابلا ف

 تارعالارداو فو هما تيل ناك. لصالا فا مناكح 0 ثونلاو

 سءر

 ىسعفم | نولسوب ألاف لالا ىمعستو

 م--ه هس و ع

 يناجن اعايلغتا 01 ى اروفونابقشلا بع 2 براقالا ةو تي اراك

 نابقشو ناك داتغلامهو فاةلابهلاقو لكلا 1 لاقيو هرهظ ىلعهنال ى 5 ' اروهولافاغاو

 مير ءاطلا لمقوءاز اوهومكش 1 !او نانكشَيا ار ياسملا

 20 دوم 3 ىو ع وو م»

 قب ودعو دربو قر لبقو رن !ىلعكر ور *امستسلا ) 0 مدخل للبر

 تنش ب راشألاكاهارتِرعلكِب الا ةدحوهل قو نانس" ال ان 5 المقو تاتمالا

 2 و هد 0 ها. 3 ع همد
 لدب : ىلع ب هشوءايعش هي وييس حو د 0 «ءابلش الاوت ارهنتو بتاشوون انش

 اثينا الوش ىبضالا تمس مرحلا لا اقناع نم'ابلا“ ىلع 8 0 الامن روما

 اذا امنالاهتءار طوابت ادت كلطد را كررت انا نال ةنانسنآل و

 ةمرلاىذلوقو اهدربال اوهام قف تكتل نوال
 د د ءد 59 جنءمءسل 9 هر

 تشاهباس أ قوتاَتللافو 5 سعل ةوح|مّجفش قءايمل

 دشسكلاف اوماَتْحا ساس ءلاونأ لاق ا :الذتللانال ىجعمالا لوقو

 دج 7 0-2

 كتلاقؤ

 ٠ نييملا (بع)؛ حمص قرح اذهو ىرهناالا لاق درا عر همنا هدكلا ب طسقملا

 | ته هاورو اك اركلا حلاو هبوُكتلكمايقاعَمَ 00 ساعولوقوم -مكعل ور

 ْ نوشاشكااهيَوسي لاش نا .كشلاو ثالثلا ف ىرهزالا تيبلاةدعأو نمد ى هو بوصشلاك

 1 و

 ' 1 لعشاتحل امض < سأرلا ف نافرطلاو ِنْيولاءارو رست وتاكل

 1-0-2 - مسد ريم



 ةيزغشدسز رغش لوقت دا ربل جر ىوأثنأ ىهد عارصلا ف لحل ن هيرصة- زْغشلاو

 دشنآو ليمعلا

 هَ )89ه 5م 2 مو م ددط هود ْ

 ةيحوخرسرهدلاذ نس 7-0 ينأى لاس ىقفلااس

 ه5 وو ها 00 7 تل ا همه هوود مءقو6“-

 ىذلاد قرح لاق نسل ىفدواذوأ ءاوراذكر يثالا نبا لاق 2 ثديدهطلاىفوا |

 ال> -ردخأ هنأر ممن ترذخ ف لادبالا بي رغ نماذغ رانيطا اوتار ٍ

 هبصرو هب حاصل 00 ع راصملا لاَقتءاوقو عارصلان 4 00 ة8لق هت راد ْ

 قون ياريغشلا ورم نع ست م ضأ لك ورك اوماونألا ير ملا ل بسضأو لاه ضرالاىلا |
0 1 : 

 هسأز ىلع ىو ليم شيكل ارك مقتسين أى هه ةلمهل نيدو بتشوف فرعا نيقشلا ٠

 هر انوا "بوه كوك حد -دوهلبقو نيكل ينام اوهَمُيْششلاو |

 ناريغلاَت ود عضاومبششلا ثيللا بيذهتلا ةَعَشو ٌبوُشو باش عدجلاو ضرالا ف بهذ | ا

 5 د هممت دع 0

 نأىلا هدال اوأو سامع نيهللا دمع « ىلع ماشمناكمب و ءاشلارتاشرمامه 1 وسعت
 - و نس ص

 ةفرسعملا ف فرصا أ مساكن رلاءسغدتو نيغل انوكسب وهو قالا ملال

 010 هو و57 ه َّ

 قيرطلا نعوم رخل موزع سع تسمم لكو فعلة خل رتل 1

 و
 < هو 2 2 ءؤ "مادو ءوثو هس 3

 اهيوبخف تتلاعب رلاَتبر غلو * يْرْغصروز ادرك“ 5 يس
 6 هض ا 2 280 2

 ةمرلاودلاف ةيرغشلا 522 1و

 -6خ © س6

 لاما َبْزاَعشلا هَدَع 2 لف ىو يي سو

 مث ىو: 6 هام ميو 2

 ايراد ور لجبل رع راسم لاقت ازعل اويل ليقو
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 لج رابالاقتعاو َرعَشلا . نعوم ناو أمل لاق
 مودو - ووس 2س 1و 9#

 هيك اذاوهودحاو ىعجبيرغمو لرلا لراس زوأ هر 5 ةعرص هنعرص لو

 هيل رع اوه ءءاتعل دلع كن نر رم *”نلةعهتلامتءاق ا كن ا اد

 ْن دنآل ه2 فاطخلا لاف ىازلا مدت دقو و مهتما ىذلاو واني نأىدسنع

 0 و

3 
 9ئو 8 30

 م

 و 0 2 5 هو هع

 "ا

 تغنشا ا ةلذكو ا اصح ىلع اوكا (بحن)

 ايا ا 00

 نْقّحلا (بنشإ ريسكلاوتفلاو نيغلاو نعلن شمر .دتيلاقن ولاق هدب
 م ه2 9 - د 9 9 .

 هيلعَّتُف ار ا'ئ م هونك لمقو لدار ليقو ريطا اهيفر 72
0 

110 

 : دل
27 

 ىفاذكه ازبغشلاو هلوق '
 برذهتلا هدر وأو لصالا '

 لاهو ىازلاب برغش بولَعم ىف
 ”هلمهملاءازلارربغش هنأ باوصلأ

 ها



 لصالا ىف اذكع ديزو:أهلوق

 ضعب و سوماسقلا حرشو
 وبأاهضه» فو حاصعلا مسن

 هارودز

 ىناذكه للا عش اذاةلوق

 هاررحو ل صالا

 0 ديب 1

 ءابلا فرح و نيشلال صف 57

 ُبَعْشمقللا يرانا نعال ىلع * فرص يملانام ىلعفاو 0 ا وو ومو ل يول

 ا كرة كرم دع هدف هرب ا 1
 ا ه2 هع 076- ءب

 م 421 2 ومد وه م
 000 فل ط٠ ل دصقلا دقي 0 7 0

 قدز فلا لاك قيغعا ءانتاعناك
- 

17 

 اياْغُشا اورو مميءاشناو 2 لابجيلا مولات ودرب 3

 دولا لادصقلا كر رتوروملا ىلا كسا نءمهتفلاسن اوىأ
0 .- 

 5 ثيدجيفو كمر ط١ نعبر وت ىأ * بشل نودداو تدعو *« يلذهلا لاهو

 سل اورما ع -تنءغلانوكسنْعَتلا يباب فت ااشعلاءذهامهألمق سامع نبا

 ىأ بغا انعم ثد د4+للاقو ماعد يفد هيوم بعلو هيلا مالو

 لاق . نُةضو ٍبْعس اذا مناقل ىل اء تيعصتسا بح وادانان *ةاللاّق .وةَننامحْلاو ةمداخملا
 م - م

 هيخأ نبا كرت ديز 5

 هممور ىو - 8 39م ه م

 ديلا بست ٌششهللاقمن لورد درب ىعتاك

 حالا لوق لهابلاد شنو
 ساموزو 5" 7 5< س سو- ةسو < - و 25

 احدجمالا لم الءادوق د احس يعشن ىحنناك

 ءادوق ضرالاهجو ىلع هلدو الايس باناننأ أقعد هيلع ٌَبَعُشنو هين 0

 ل < 1 ل م وس

 اههصساهنمتؤيام ىنيشاذا 3 4 تي ىف اف ىعشكداف

 تايمهادشنأ او يفاوالامكأ ١ دماج .الام وويفااكى اىغَست
 42 ل د

 تصل افا ابعت 3 نسما لا نارحنا
7 8 

 وة بت ع

 ارشكمل لام هيلع َتْغَتو يلهاببلاهلاك ف الخلاب حلل هنارتب نم ىوساطو لانا 2 تعد
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 هم وهل وو ه- © مو هم 0 و و
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 ا
. 00 
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 نق اه ءلادا دعس ىمسجو » فاح لدار فوتو

- 0 

 0 و2” و -و 2ع 8298 سا ساس
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 رو سس ©

 عيشي وه ع .الوقنهلاز هن عابانزاخاب ١ ارعأ تع مْضَلا لات تلعن لاك 8 نمرصشل
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 بع اًمرطرع قكيانسهر د هعناز 00

 1 و ع 1 و 6 2 هم

 تاماذا لسا فنار هد_تأو هزاع هح الس نايا هفراَقبىأ قراّشبْبءاَ
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 9و نودع )و ةعاس 2 هر
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 07 7 ةيابتو
 سة و 1 1

 هلّوقىعماذو ءاملاذادغ أ ورضاحلا مسن دو نازدُعلاْتَّشَلو سشغلاحاه
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 حر اورام ليخلان داش اكوبُعشلا يسأل يقو فشلا نوتبشلا اهسؤر

2-2 
 5 كَ هو 7” مم
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 سا ا ا ل ل لل و ايو دب و دع يل ا ا عا ل ول نعل ٠

 00 نعت انا « ننال ف 200

 »2 - . 5 8 و دوو 2 0 ل هم .2

 هبسطس ىهتاضيأ كلذ نم ةءطق لكو الوط ع طقتريعبلاءانسس نمةعطقةبطشلاوهنتمىفزشانلا

 ةييطئاضإ :اولاكو هام اهل 0 احس ديزولأ
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 ع ايطشر ءاقنسل 1 2 دآلا بطشو ةببطالوطل# دا 2 .دأةغلللكو ب ب ”اطماهعجو

 و 0 2 هع

 هبه م - ةمساك الا هك همواوس 1

 تنياس 2س : لفك تلا هس ةييطّتدق ةقابودم ةاخامدبعبا
- - 

 و م

 ىديعلالاقو هرورغ ١

 ه م < و 8 دص » سهم مدعو هه مى

 لفكلاب وطشمنب وقلق وليأ *« هتطبى رادع |نايمهلثم

 هريغو "النمل :اسلابطَتملاو ناليسلاباطتْالاو نلاثلم لسير فات

 دنفي "انعا رخ

 تشو فطد ىمدالا هنعلذعئدلاو ءبطّسو لام طاش قي رطو لالا ملا

 ثددحلاىف كو للان ءتراذاةفئاصوبطاشوُكن طاش ةيمررداو :“لاقو فيدل

 مم 2 ا وه و

 دعب ىعع بطش نموذ 0 نعل بطعن فرب ماع ىلع عيدي مالم

 لآمولد_عاذاسط_ثوفطش ىمدالا هلا دا ْن «عراَج 0 رخل ميه اربالاق

 لاق فو رعم ليج بطن 37 انقلاب ايعل اوي اطّدلاحيرفلا اوأ
 مس يح كج ع

 جحاتر نرى سو قا 1 اًيطّش العال هارذأن 8

 ىذلاوسنلاىعقواذكع اهيقونومةغسىاوح فتبأ ارو لد ابيطّت حاصلا قو ٠

 هللاو لحم ا لق ىل  ٌبطم سرافنباوديردنباهاو رىذلاو بدالاناوودفىارافلا» دروأ

ُ 
 رسعنبا ثددسح قو بالالو ياعم ناو مشل 0

 6 0 0 مم < 3 2 -

0 8 
 8م ًَ يدا - 6

 قيمنا هبا وراد لديوان تعش 9 هيعشو
 م يس م <

 و 0 , 3 2 م

 نابملا قواسم ب د هام !بعشلع !تع ًاراذاو

 فت يكس ان الاكو 2 ور ادام 0 رابع يمال لاق هم فردي انعملاف

 ديسواص ءاوهامنا* انالا عر صلابْعتو انقر نو دال نوكيا هاعشلا
<* 0 

 01 2و

 قو ُبدلااضيأهحال_صاوُب اعشاب سدا عدصلاب هب لاو كلذوش ولا ذةلمو

 2و ة8رمعت

 هنقزحو مال اباعشلاو هيفىذلا قشلاو عدلا َناكمكأ لس بعل ناكمْدا تي
0 

 0| 06 هدا 1 1 ا 5 5 يع 7 2 2
 ممول عدلاو ماج باشياك و هحرشةبطشو هدعةح «رشلام للا هبط ليقو

 ميال تليق او الا انلا نمسا ثلاو ودل هدتس لا ينيك اهيا

 هنت دابف

 لئاسسلا بطشنملاو هلوق

 ىرهزالل ةين اثل اةرايعل اهذه
 عجب هدم_سنبال لوالاو

 هبتك امهترابعزيب ف اوملا
 ريم
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 (ىطش) ءاملافرح * نيثلال دف ا
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 3 ةقراجأو قدْ طا وطلال :ةاولاخو لا نمعيطشلا ( بطل ىوقديد مُلَصُعا
 ع رقاب تع ماك 0

 تطشمالءلاقيو عا ولات تا نع ءرسشكل اضع هزات هن 1 شوال

 ٍِي © م ب ءارع © معو

 هلق ضرفو 0١ ريال اكا ذا قاتيتمو توت لقترو ريصقالو لن ووطن س لوطا ندع

 رادخالا جدلا موز تظقلاو رك ذا اه, فصوبالو ةغلرم تكلاو وزد ١ وط لةقو ماع

 ةيطشلاديبعوب لاك كرك ناسا عا يدم و نطل مؤ ممطر لأ

 هنأت دارأ لدقو هبايشلادتعا وهْئِمنل ةلطشلا ال خب مش وهو نطا احلا

2 

 هون عض معا ةيطلاعذف لا قيقدم للا ليلقنأتدارأا قد وةفعس اكو دهم

 8 يبا 1 9 هم ”© هةر .

 | االسم ةأ للا ءءردصم ل بملاو ا نءلسافسسَتدارأ لمقو هنا قَد

 ٠ هنآثدارأ 0 كان او فنسأل دغرارسك ناجلا ستنت ءلالولك

 هم ع ب د« وهوسو 5 ٠ ا ل

 .انذلاأ ريو لافاكهد نزيك

 مص مو ين 5

 هل-انأو 0 .ًالدرالو 0 فز ”انمالفي انتهي

 ٌةيطقتداولابئاطشلا نود هبطت ةدحارلا فيئار كلا نودّبئاطْشلا ا ارعالازا

 نأ را كادتتلا حو ط2 ةدلخ اولا باطّشلاع نارا لجل اةطاتلا تيكسلابا

 ودان و , قاوللاءاسنل از ”تطاوشلاو دحاو ىو بط شنو لاق لعالا» 0000

 ,؛#ةس رم ودو م5 3و

 0 تأ 0 1 امو ار

 ىلا ةبطاشلا دال رس وفات ىف 0 م 21 راتب نموت

 ه-و 79 ىءا

 يلا بقلم اقيقركرت ىحاهنيكسب هيلع لكذ كاني هيل عّبيلار ةماعلا

 | كر د ا ا »* اي كاملا

 رك © 2 و وي هير - / 1 .َ 2

 1 ن0 ل و م
 يرفع لو انا عيبا ”تنضكلاو 2 ةارطةسقرط تمي وو 0

 عارلالاف قرشا نو رشلاو

 لإ انوبالك نفى 0 د ىَّصّصلا تر انه حاهف

 ا 7 ته دسو دك -

 هدوم سلا ط 0 ردكم 0 ا 0 قنا طه بف ب ظشش فس سو

 ا هيي 2 5

 2 5 تانالا ران واس -لاقذمالغلا ايا ا ل نزلا نبا

 ا



 5 5 مجول وح ا يالا يالا من ل لا يضل
 00 1 كا ماو 0 0 : 1 3 0 0 ا ا

 يد ا 3 1 7 ا 00 ا د ا

 ةالبا  (عيصت)  ءالافرخ + نيشلالسف

 اهدار تع < 8 ممدود :ء8 ب ج5 هد ء 0

 هج

 زك دعم 1 يار الز قش اضن أ لاقو
2 4 

 ليفني اقل ليم ءوفساشلا لثملوزوملاو هو

 5 ىممو و ه8

 سا شدقلا 0 أن 5 0 اا

 و 7 20#

 ه

 لاه هددلاٌذْ و باسنأ حدة 0 نيب هاا

 نا ناتو تا مت طالةاوأطخ هنماذهو هدمس نبا لاق تئاصتريثكلاو

 و س 0 هس9

 5 يل و بد ١ ايد ناكملابصشو قي دك اناس سلا هنأ 'ىناه
.-. 

 2 0 م - - - - -

 هم 5ووء هس 2 ري ه

 لال د حفلا بصشو امو ا.صشوشدع بصشو بصور تساي شعو شدعلا ا

 سوسو 1 سمسم 9 ع 7 0

 ررحلاو هشدع هللا بصش أو هن اهمصش أوبصاشو ب صّشوهف أ 3 وصش

 ىلايألا ىدخإ مب تصَماذا 2 مهيفتاربجلان ا 7 ْ

 ال تامين اسوا لاهو را 3 : رعت نايف اهقتات 2

 ا 0 طال او نا« مم هئانحأ قست اصشادو

 نعءارفلا لنا رجلا ريشا برضى رد ا

 و روس

 روك ظنا ومال او ْناَداوُرَ الطاو“ ال ملاو ناضل موراناطتلاو نيرا

 تاكصوتا/نيناحلاف نان منو نابص-لاو ناطيبشل اءامعأ ا
 2 ا مص هضم س هم سو 5 بت

 ىذلا تكاد و هردص ىلءتد_ةقودستع صفة يدا ةسقز را ضب فهسقاةالعسلا
 ص

 قلعت امأ | : الث لو: نآالإ نمل الهلئاو تلاك مث لاةفم-هر رعاشنوكتأ موق

 ناسحلاقف دحاو* كور
 هص ذو 7:

 هوه ن هدأ لاس ْنِإاخ #3 مالغلا.نيف عر اماذإ '

 هوشال ىذلا انيف كلذف دازالاَدد ليقد سن ملاذإ لاقفمتتتااقفا[|

 زو لاا ناسا نمسا هلو لاقلت تلاع
 و سم < م

 ا نضال الا“ ءاهلعىنريخأ لاق مرث الا كسر بكلب لوا

 هنجاضونتو مر وهعمومأ رحب دوسالا نبل _مسنب ةملط ىلأ !نبهللادبع وكر رع زل نان 0



 نامحرشل اىبارعالان با هلوق

 نبالاق "هلكتلا ةرامعزلا
 |( م سلايل ارعالا
 ةناعشم ةرادصم متن دقو

 هسينص* هتك انهامرخ ىلا

 وهاذك حلا ناّمسلاك هلوق
 هبتك هذنع ث اف بيذهتلا ىف
 ويم

 ءابلا فرح ب نيشلال دف 12 ٠

 بيدهتلاىفو ليوطلا بج لا ثم :( ةقرغلا ىهوقن رتثكا نمدوع امس ار شان

 و ىو هل و

 كسر حبل ران راسخ ه[ذعهللا ىذردلاخ ثيد--ىو ليوطالالاحرلا نم

 داو رسال هتمل حرش ءلاو ماظعا اىلاعأ ىراسلا|ئاوقلاليوطلاو هلو لد وطلا

 اهب ةقلقلا تما رو 01 هاناعل سلا ركملا سوفا بَ مثل!لمقو

 12 غ24و سلس و5

 ىلار ءالانا لك ٌؤيالو ضِسأ أهناريغناحتذابلاةر يك ا ا

 000 وزد مادارا
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 لفل ل ا

 «<وس سد هم 9 سه-9

 ٍبءرشم قلختاذاياثلادورب 5 يل لاراب

 يرشد اش تلا 0 ا ب

 004 َء 5-0

 لاخلا لاق عضوي ا 2 ا ا 2 0

5 
 مادمرو مد

 : الافطألا ىذا بَ لا 2 تعفو ام فاما ويدَقو

 لاقوسانلاو ليخنا ىف 0000 0 اومهر غو سانل نم سايل صاضلا باشا ) نك مز )ل

 ا لاف سلب ركنا ا بروق لشلار الوزهم نكيإ ناو روس هيفا بزاسنلا ىمهال

 الدينيسل االوىازلا تتلو مسام ارمع 2 ا | ان 0 ًاةئيطللا لاق ام]ود ان 00 تكسو ا

 و 0 و < هد سس و هو
 | بزي سرغلابّرشدقوبزا اوشو بْرس عملاو اعيجينيلعفلافرصتل ىرخالا نمامهادحا

 ل هذ ىهص 7 6 يس وو #ن سس

 1 اوصى برسل سو ايورشوابرش

 ديدانصا امش َبزاوّتودَ 0 اك اًنساَرورةسداع ليحل

 تايد ةرماضدب شن ًاواضب أبرم لءعمصو بزاش عجمان

 نألبقريصشلا نم بيضقا بيم و بروش هيلع مال ل ثنأو ةمالعلاةنشملاو

 51 2 د و 81 ,وي» 30

 دقوشد :دللاض«؛فو قلخالوريدحب تسيل يرش سوقو ةفيدحول ًاهاك- بوزشهعجو

 - 2 ءد

 ىلاامم ”كقكحالو ديد تسيل ى جلا ىهو سواءا مشب زا فن
 م ص 0

 قتلا (س) نحس بزانناوتواشبأُب ءزشلا ىهو لبد ى أ هدضقَبْرَش

 ديبللاقهيلعمدلح سيدق ىذلار هلا نم س ايلا فيصل اوهو بزاثلا

 لنا



 هن رادو ا
 529 5 4 ,0" 4 ٠

 0 (برش) ءامل افرح 5 نكلالطت
 م “ 0

 - 0 0-1 2 هضم م 839 س ©#م<> أ

 هنن اضدهار اولا لمفللا ىوتسق تورس ةنضو هفشنقرعلا بولا برش ةوأطسديبع ىأ ةءاورو

 يي 5 م وم يه م ع سا دس 1 ؟ |

 .لعفأ لام ىلع تيعداىأ را الو ود ماعب ذك ه.ءبرش اولخرلا برشو بورش

 0 0 نا ارذانااضوبرش رز ود 5 لاقاهةنءىفهعضو ليلا

 نامت لدا اهقانعأ فلابحلا

 ص 3 و مو م و3 يل سمس هم هو -

 نينج لكن ماا دقوحرشب 03 نا ج>نارقالا اهتءرشأو

 ىأع وسلا واب ان شل هتقانلم هد_حأ لوةيوانير قلم لكل تلجأ“ باور
 و ا عا جس

 7 || مو فعَص ى اروح براش و كريعي ف لاق نا اويلا عسب .وُْمعْماباَنل او امتي

 سو

 فعضاذابرَشو شطعاذا برو ىو راذا برسو لاروَحقر ىو براء يفنأ الولاده

 بروناي اورعولأ دمار ىلع ىأة د وب ىلعنالةلازاملا ومعي

 ىو و سو و دم

 بشور رادو ب 2 0 اال مهتاناتولا

 لاف اهلابديبأ رشف بيلو عضاوما كبل مهلا,

 ص هآل 9و وم مس

 وسملا تح ةجل ضر د ركل اوهنيعيد اوم ا هييرعشلا فسر ادلا فرت له 03

 رشرلاف رج اوم سدأو

 0 ناو عابر رثاتامأر 3 8 ىف ةيرشلالاناثالاو

 ب . ون ةدعاسلا عضوم عب : كسلا

 و سوو م و. هع 2 0 0

 بطرئاماذا هيذوعل ى طرا د« هدو 0لادل

 عارك نعاذهالا“ ل ما سال ناكموأ أعضومبرش ةاادالستكل ١ تملا ليي طر

2 

 7, 0-0 زق 1اناسإو ا > “و ا هود "ري مسهاوقوشلا أَي 0

 ككل ارم ئتعل مطب سيار ظ مسالاوالع و عفت ةةرااذا اوهلمقو هلا هاو

 ال_ءو عُمترا برشا ديبعو لاك برعلا تديراو قاتلا برش يفرش

 5 هو
 راذلال_هأا وةشحلال- ءاةمايقلا داس ال دل وقيس رشم وفارلكو

 1 2 28 وم

 ةمرلاىذلد_ثنأ او بئر سم ناس ًارعف 8 هيلااورظنيل مم قر نوعقري ىأ هنوصانوبتر شيف

 اهساراهه فرو ةسطلا فصي

 ورءوسا ث .موع 1 ه١ 5ه ووس ع

 مستو بئر شاملا مامأ 5-0 نداشمأانب ترمذاك نر 5و

 5 اًذلاوريعبلاَبرش أو بد ارّشلاوتئارم ٌةلاوُثاَي مذلا عمجباو ىونلا ا اللد رع

 ءانااي نازل 4 وكل . نوع 8

 نابريشلا عدجلاو هلوق

 0 لا وبنأ لاو

 ةيرمشل ىهامنا هن الثا ا عوجلا

 ءابلاثشو متفلاىأةب رع
 كلذ عمو سدا ىف اك

 هد.سنال حالا و قراسلاف
 ةظسوتءمةرابغلا هذهو

 ةبرشلل ع جا مناتمهوأ
 نمىلات غلي الف "لاخلا

 مييععم هسا ناسللادلق
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 نمر

 (برش)  ءابلافرح «« نيل 5
6 5 . 

 ووسع و شل 87 ه2 يصد م ور

 هي 00 ص 00 ا 5-85 0

 هيك 0 0 م

0 

 فكل دو ا لفو َيرارادشمعأ 1 و اراخو ةغلا لاو رثكتلل

1 0 

 با لال لح ىأ اذه بح بلقَبرْشأ :هملق زاب ال: بح الْفَبرْش او ةمدالاو

 1 جيو

 هيلا قالا ماقأ و فاضملا فدخل بحى ميد اور أ ورز ليزغ تلاد

 نر هم

 | با باقل 0 93 3 هلك نوكيتأ زوال 0

 رءاشلا اتاك اقنع قأو

 م نهم 8ع ةمىدودوع هم م صو <

 بد سه ناك هتلالد ع تبدد نمد اووفدكو

 < «” هدو 0 0 0 يا و م6

 تبرشتماو ىرس هيف غبصلا ترمشتو هُفَْنَسْخصلا برش بو و تحرم يأ الك ىأ

 ا ل ا ا

 نءنب وهنأ ضع لاق فمنحو اءاكح نايرشلان 7 اذاكلدوا ترج تدة_شاةرج سوقلا

 ىانلا هدول علينا لاو اهياعفونولادنعاهعم حرخي فوربس

 ْ 0ع ضع ن ءايكوصتدنا برعلا ضعي وهن وسلا لاي لانلاوزازبلاو سوو .

 عرزا لابو اوال |نماعامسة ة.نحوأ نقيل برأ اذكر ق.قدلا هيأ

 يبارعالان با 0 ر زلاسَصقَت مشو بصقلا فع ر للام داع 7
 سم 65-2

 اواو ةنيدملا لهأع ل رز للءاول زنكي :النادسأ تن وحلو تابنلا نم ىلممْلاِس در

 بحدادتسشا 25 قيقدلا عزل بت اورفؤو قيقدلا عرزلاَبرسدقو هر وظدمف

 1 امانا: قيقا برو يفالاراصاذ عزل بقبر هك اردإبرق درة ع لا

 وسد قا ثنالاثبدحفو زو هن رم ام ناك نيل نك راعتسسميفُي م و معطي ف

 ود هب م86 سس 7 9

 تبق ساذاهّئبرشأوءاملاتإ ماع نإ ناشطعلا و إ؟ تقسى مكبواق تن رشأو

 98 »© هس 5و تو ةمدء © مه ود ا

 ثيد_-قو بوثلاب غيبسصلا طل اما م ميطا تاو با امثل لك لح ىأ ادك هسبلق يرشأ او

 ودم ع

 ةديدج تناك اذاة عملا نشل ةيرقلابرشوديبعوأ قاشالا هبا َبرشأو هنعدللا ىذرركب نأ

 انامل ًاةركلب الا نص :ىاطقلال اف يطب اموابيطلا يف مخ

 نا اك وم َضالْذَلا نايف نيسلامضن ود موك-هأوق
 اة ل ل ا ١ ]| ةدامف تفرحو ىرتاك
 لاق هلمهاانيسلابوهامتا برش انانشلاحاضنتك هلوقو برسم وذببعبأ لوقاذه هحضمدبتك ل ف ح

 ةباورو



 ا (برش) 2 ءابلافرح « نيشلال صف كسلا

 .> سن و ملأ. 5

 لك هفصق 42.ن>

 ه 57 ه 9 ت72

 0 9 / تداول #* رش ةماهنادصعن 'رمياغلاَن

 و سم وص

 برش لاف قورعبرا اوّشلا لق قو قلطاىف ءاملا كاتبا 98 ل 0

 هيه بسقاهاو نيئولا ىلا اعووم لب :لاقدو ةرآاداهلس ومو اةةصال كورى 5 لمقو ءاملا

9 8- 

 تييسحا وأ حا سزقلا باول ةوقنعلا ف ءاملا ىراجتبرا ثلا لمقو توصلا رك

 ا 5 هرسو

 قيمااديدىأ اذه. نمبراوُدلا سم َدراجو براشريد هلا فاهدحاو راسل جدو

 ب . وذل وق ىف ىمدالا
 وم هو ء ا

 عسيسمة عم رىلأ ل الدمع 23 هناك لريال براوّشلاُبْمَح

 روك ا ف 00

 قالا نطانقورعع مددردنالاقو هقاهندرمك ديراهغاوقأكلا املا كراج ُبراوُغلا لاق

1 3 :25 

 اهنمو : انها فورم قل لاش درت عباهيف لاقي موق اةقد فور ءبراو لاو

 هع
. 

0 
 0 0 ًارودنموأ لاك نيعلا فءاملا ىراحت ب راوشلا فار ءالانا قيرلا ردك

 6 ءاهيقلارالك ممل ضر ةبرمدلاو نمار ضءام_ رخال رألا قروش ىتلانيعلاقءاملا

 3 ا 0 و 3 0 4 وهم غ0 )سس و عه ع

 اها هزأ_عح ةنرشملا ىهؤ هب ويك ةفرغلامذلاو فلاته ا 8 ناررضخأ

 قو ىشعالارهسش قوه وىلالعلا براثا و ةفرغلا ىدينيب ةصلاك ىهلبقوةفرغلاك 3 ٠ 2 2 7 35 0 مساس ىلا ا
 سه <

 3 مْ عج لاف فرع ناك أ ل رشم ىف ناك لسوهيلع هللا ىل_كىنلانأثيد-لا

 ب 1 هاندا رنئتلاوَبراَشلا دانغ ليقول نمل لعلام راشلاو راسم

 تر راوش عمباو باوضي سلو ادحاوأن راش ات 2 ىهسن مهضعلو ليسا ةيحان نملاط 75

 هل 2 نملاطام ناب راشلابيذهلا نأب راش امه ومالغلابِر راش طق و اذ_هىلع 5 ُ
--- 

 ناب 00 كلذ. نوع ةرفشلا تتم انني ؟راتو يملا 0 /

 م
 سه 0

 7 ا درشأو مم ود و دنع ؤملا وك هم ةيسئاغا ١ وب راشلا و 9 برا تقام فاغلا وأ
_ 

 و 5 هم هل بسصا

 برسم ا تاهباياسم طار اذ هبرشأذ تفرح ابو اخ نوللكو هعبسمأ

 ,٠ واهس سا و 96

 3 رح لطلاب لامير دورا مكشات اق

 و ب م » ا سو 4 هو

 م هيفورلشممّدلا قل هاو رجب رشم لحبدو بارا ىأةرج نمشب رمش همفو كلذهالعىأ

 (لوا يعلاناسل 30(

 اوت ل لو قوم ىذلا دسحاولا نموهولا# برا ناواتو نايملالا

- 



 ْ (برش) ءايلافرح *. نيشلال < عا

 اىنلابِرّلا ملا 38 «زونابيدسهتلا ع رقلكب اوصلا ودع رشاش بع :وب أهدت اذكه لاق

 سانايا ودبل يامل اال دقت ةيوذع+ قس :

 :امويسرشلا نم عنتعلوةحوأ مورا رمل وْبيرش ءءامشسلل لاقوةرورضا دنع الا
 6-7 ا موعد د, هذ 0-0

 بو ياابو ردع نم ٠ عفن |بورشة عرج ىروشا | ثي دح فو دبحاو ىنععبءطءامو بورش

 اا 11 مران تيزلا وكذا |<.ةىوتسا ةرورضلادنعالا ٍبرْرالىذلاءاملان م

 00001 ل 8 عبو

 3لاقيو تورت برشم" امورمضأو عفرأرس ادا اوان تيدملا

2-9-8 

 أيل اال دحا وة ردي ىذلا هزل كب لوش اًدهَتبرمشلا قاعمعن ره م

 م ع -ِ
 مهر س 6<

 ءاهفيكق زبادي ويامن ماتم لبا هه اى 1

 و 00000 3 وي و

 اة ورشليحرو تيكسلازبانعيرشلاو ل الايك زمش لاني شوك الجدد

 ْ .ك ي ه5: ىءدود
 اذه ىلعب تسلا راك ١ أءاملاهيفسرش و ةي رح اديدشتير هرشوذ مول رو برسشوب رش موقو ب د

 2 2/19: عل

 | ىلرتلو لدالاتءاح بيد سلا و ا رسل رت )ىناعللا لاقو رخ الا
 7 هت

 1 ] ماعطو بلانك ناك اذا رش وذا هناورعوتأ لاق ةقيش ولأ 1لافو اهب رسسدَمْمادقو 1-3 طع
 )رم و5 ده

 /نمديقىو لانا كو مك ةهمْدَمْا "اولا فاك اريثكمإملاه سباع برمي هب رمش

 1 يتلا جور انش ىلع نزور رب كبل
3 

 علا بريل لاهو نال رخل ادعيلاملا سطع ةبرشلاو ررنلاكلدءام مهل

 دة مدع 6< 9 و

 5 هنمىورتفاهب ءرنوكيفءام ال لا لذفلا لو رم ضن لاك كيرلا
32 

 ريهزلاف تابرشو

 ار

 . اقرا وملاك وذا ىلع 2 لطاهؤام تاب رمشنم ”نحر

 هذع هللا ىذررعثددب> ىفو 5 برشا هرفي ليا ل 5 ىلإ ارعالانيادثناو

 / لص يف نوكي وح ءارلاّ ع تشهي 5 جكسار لاف تارَرشلا نمد رشا هذا

 ا سو 0 00 دول ءا ًالعاهلوحو ءرزذملا

 | لعق خطب ةلثيدح فو رهنلا عسب رلا ةيرشلا لال بادر علال لد

 أت درأ ثدح» نيفركدسقلامل ات دار اف نوك لا. ناك نإ يبيتقلا لاق هاو رشي هو
 ه5 مو # # رماة

 4 هو ا 0 ا لا لان ىورب كما

5 

  28؟؟ . .٠ 56 ,5 .٠ 7 .٠

 "1 يو جل



 ٠ك و قل ع رتل ا ا سد ير ماي عالاقل نال لقد هرم

 0 / 8 00000 104 لا 000 4: 000

 ءا/لا (نرش) ' انام نشلاللا 22237000000

 - 00 5 و و 00

 مقل اهنا تب وراق هردصت ىلا هلا مثلو ءاملا٠ نءبصنلا برشا برصد

 لاك اان راشو :لمهملانيسلانشس .رمدلابا اوصلاةيشئاسرحسنلا ضءبىفو حاضلا

 لاق يبرّسوهو عم رشأءارشو

 م تم 2 20

 ىمساوم ابر 0 2 ا

 هوة < 59م 0

 00 0 #3 بِلا اذإ

7 

 قدس يدان هب هرشلالاق 2 ساسح ىذكلسب رشبر * وق او ءالانا ارسفدنو

 نامأو لاف كاب :الوشلل دق ض دود ىلع هبا كانا لوقت لما ممَدلا ساسحلا وعم |

 مدن ثم لعافم عب ل بعلي رشوهوبا 0000 7 وىذآلاهنأد اناا 00
 معه ع

 ل ل 08 رضيح بالا برو ترشفلبالا ب رشأو ليكأ او[

 ناشثطع هاَنعِمّنأ :هرمسفو ىلا ءالا ناماور برش 5 هلوقوانل اتشطعو نشط
8 5 - 

 و ٠.2 و ع - 2

 ِن رشملابيد-ملا ب را ودقىأ بس مرسم كاف ىو ربو لاق هازال دب

 اذهو لاق نا ا رشأاو ب رمد م ىلا نسا لاقي نائظعلا

 نأيلرالّناح ب ردم لسجرو هلت يرشد فق بر شمل جروريسغ ءلافو لاق ىنأرعالانبالوق

1 

 ةعرشلاك ةيرسملاو برست ىذااءاملانرشملاو دادضالا نمهدنعاذهولافَتَرشَت
 و

 ا ةريغن» 01 ةيرشم ىلع طا يو لعوامل

 و 7 0

 تركت وهستر فاعلا ةسولا ب رشلاو هلمدريغ عم ةودكل ةطاحالا 0 ع 00

 5 انيك

 270 م4 8 مءسو س59

 نرسل مءالل يأ ٌقأىهَح * هيمو

10 00 
7 

 كتوم اتيت رهنلاةعيرسْبرْْملاو برشا نمكأ
 انما ءااو

 ب سب رمّللاو بو سلال َبرشامبوِرشلاو ردا لودر

 هيفام ىلع ساشلا هرم 0 وذعنم ئه بف ىذلابورمشلا ليقو 8 بد علا نيب ىذلا

 برشا ليقو ع اهملا هب هرمش دقو رو رض دنعالا سان ارش سيلوةبوذعلا قودي رشألاو

 ةمرهن الاف 0 'أاو بري ىذلابورشلاءاملاليقو دعا

 امامدوعتم ءاملابورش « ىهمماعةحجرقلاءكلاف
 تس طم 8 راف ا ن3



 كلذكوهتامشدح ىمهلوث

 هبتكمكحما نمتضنغف
 ,ييينعم

0 

 لازم 59000 50

 ٠ (برش) ءايلا فرح * نيشلالصف 1

 3 سايعا سس ا ا

 . جمل 1 م *ي تعفو 6 ”ردلا"اهيرت رس

 ىو © س ةىدوع عم

 ل وقابل نيورود سَند عصأخرصلاءامْنِ اهم غم ودنف

 موضعي لاو لاك 00 دع لودعلاو لاخلان م هرداظلاو هاذه دن الاف ردلاءامّنبرش

 | نب و ورناكد نب ور ءهفن "رمش ناك انه ىدنع :ولاق نم عقوم“ايلا عقوأف رهن اءام نم 1

 مسالم رش هو تالق ابسام نمو ىتساممن رثكد مو ءابلابزب رس ىدعءابلابىدعتيام

 دا طراو مجالا كرا هاا يال ىايعللا ن عة
1 

 ءاملا ٠ نم طلاب رمل“ مرسول ماا ضدي بقلاو مب مالوم و

0# 

 0 رتل فدو وراه ع نال الاسف هلصأو ارش هلق اهرخ ”1لثملافو ركلات

 0 [ءاملانرشملاولاك 37 رمح وروما يْرتلاديذوأ 1لاو 1

0 

 تورمشلاو نا دا ةفدنحوأ لاق و ناكضس لاخئىأ قعوناكع فأن م يرام 0
 دوا ركض د © 7و و»# ع دى

 0 ومب روبرتو بورتو برا شلجرو اور و

 برشا ديد بورش لجرو رش اهثكلا ُبارشلاو بارما عآوملا بيلا بيذهتا ل
1 

 و” م

 ىلع بابن ماد هريثالانبالاق ة ةرح "الا ىفاهبرسشيلايندلا رمل برش نمشي د هللا قو

 100 رج ”الا فاهم ملاذا هئااهلهأب ا يادار داج /|

 وو٠ه © 5س ةم هس

 برم ثا اامأفهديسنب لاق باوثتلا ىلع وعي ونور مول بورشلاو براد ةسنحلا

 مو

 دووودهاشكب راش مف دنع بورش اامأو ع جوه ل.قو لجوبا ركبراش عم سف

 لاي ودنا ول هلع نم نيام اذهولا# 0 ب رم عمزفار ءالانءادإ_ءحو
424 

7 

 نكن و مرط اب ب * رمشلا تاع اه ًايلوغأ ٠١+ ىدعالا
 لعل هدشنأ هلوقو

 2و و

 ان "الا ىلع يدان لدم 5 ا - ىلع ىئ رامطأ ب سكت

 ىشعالال وتكبر *عن روك

 و ه - 8 4-0 د” -ج

 بكرأ نيرا درجت نمد[ | + مغ اكلاعتببلا ف جرأاها

 دقال_عافن أرك ذيإهب اي تارا نام هكو بك ار هويررات معي نوكيو 06 8

 راضنالا٠ نمبرسفتيبلا ادهىوهو امتع 00 ل هفأ ىلع نك

 هيب الاب رشلا تيكسلابا بيدهتلا ا

 برسسد



 ع (قرش) .ءابلافرح < نيشلا لذ ل

 .دمدك ه2 م موس ه مس كس و

 تيد برص ٌكلدوذنح رحله د نوعا يسوي

 2ع وعم 4 تاك -

 2 بوُشأموغي ولا ف ٍبسْنو 2

 ناكل تدم ىيتتلا هوحنولاملا ىف 3ك راو رشتلا يدش بذشأ وذ تكد

 531 204 ماه مو)و 7 رو ص و

 لآق' باش قرشنى ب * لك ندمم انة كلذإو نرش رولان 5 ا 1 1

 امبالا نمهصأناولوُطائابلا وطلاب ْدَكلاِفىبتتلا طاغفراتنالا نبا

 هبل نكي تحب ءللاربسشك ناك اذا وعلا نئاب اللاقءالولاف 0

 هللا مرك ىلع يد 50: م علل اريشكي سن التو لن اذابذس مير فالق: نصل ضع

 لاق 39 4م :طون عيا بالا بدىادَعهنعَتدَمولاج الارقام هنو

 د حاولا باقي هو ) ديلا تدم قورعلارهالظع أقورعلا بدم لحرو ن1 ا

 ةمرلاوذ لاك لوك ًاوعوبذت ْ
 9 عم 8. ع2 موو 0س 1

 بَرَشاهْراحتأةيِل أدني د هفالأ نمادركركنلا مجدا

 نلعت دن سرفلاكاذكو لد راكد ملطرو هريغو شات نمتنبلاُعاَسْيتلاو ٍ

0 
 2 و سوات 5 6 س 90ه "< 37 همست 5

 0 ع 8-5 تاب 5 ل ولد

 ناكح أل وديع هقا سول ةفسفو قلل نسل ليوا لج از ”تّدوشلاو

 0 نموه كاذك لولا طراد ادعو لاق بدّ نمر خور نموا

 ريجلاف د
 م هم 2 2 1 5 هس هه ع

 لابوط ىلع تتكون اكف ٠ َبْدَسمَدَو رغلا بال
7 

 بدوشو ل نمل ليولظلاب وَ و بدم قورعلاّو ناهي ىو نسال
 مو 2 يد 7” تو و - دع .٠ 5و 5

 ايرشوا رشم ريغو املا برش درسا ارنا درا تريتيدستلا 0

 د.عسلاو ة هنا لاءوحسولاز جهلا ترسو راشفمتهلان مةليأع تونراشف ىلع هلوق هذمو رشو

 لاف نت رف_ءاتشلاذترك ذفمهلاَبرثنورراشفأراةي عرج نبات« ىومالا ىدص نا ا

 مانأ ثيدح ىفو نيشلا نوعفربءارقل اراسؤءارفلا اف مهل ريش ئهاهن انالذ كش تسدلو 1

 عع ىلع سام 1 52 .2 5ع: 7 ا م

 ؤرعوا ارقاع ونيتغللا لق أفلا و يار ا دوب رن تفرشو لك أمان اهي ريشا
2 - . 

 عفرلاو ضقلابو ردهم جتفلا هلا درسا اةدس عون ألاكواهمو ير زوم ال مانأام درا و

 تد ه ودى أل وقامأف يملا لاو ُت دمرت نمنانعبا



 00-5 ايا <
 رن فمر ى

 200 1 ل

 حلا فاذك نهالوا هلوق

 لكلا ىفىذلا وبيذهتللاعس
 .ىفعم ردك هارخأ

 2 5 : ٌؤوركافو ادفلااج#عفدتأ 23 ىضرت ى-فدتخ نءَبْذُش 2 0

 ا ترشقادارم :ةلوابتتل عن راينلةرعشلابذ وفلان اديعلاو روُشفلابدشلا

 0 (بذدش)  ءابلافرس ه نيثلازسفا 1

2 © 2-8 62 

 ثددحلا ىو رف ىأ مِبْصّشتهفورع مهلوقو َلاساذامدارعَبصَتْناو بنرآلاٌةيمرلا

 9س و 8 ورا

 كف بهنام 0 اتالتسلا ضل اًمقي قده دبوتماشا امويديجدل اثعمب

 5 : ةمايقلا مول“ ى ملول ناشد دلافو هانثلإ |عرضل ةزيصعو ةزهتلكدنع بلاخ ادب

 نامشلاَو تاس هادي تش حارق صياد ة شاور هلا ع دالاو امدح ادوأ

 0 هَ 0 ءءء 2

 برت 4 برخت]) ضرالاشانأ ن مدس وددددهم (بدطن إلا لعأ هاو ينال

 نم مائىثا ماش قع نس لة بقار 7 ةلْصدَمْتسلا لاك (باخت) ديدش ظيلغُبراضُتو

 أ طش سانلافاثاف كيد اةسهوولاه يللا غيلان 2 نوت .رعلا

 53 هذ : لول

 انييلع كرام ةكمس راد ئىعسداقو لاف هل-هرارو <: لس جو هلك ااذام

 0 رشا قاضي ًاؤهو د نزعة د اول ارصشلا عطقْبّدمّشلا ) يلشإلا ؛ قسحلاك ذركان د

 لا وف دس دب صر

 | هدو هيدي وةيذشيءاعللا يذشدقو رهشلا نع « 1 الوعل دل اذا

 0 2 0-3 ا 1 -

 ا فنون ٌلككاذكو ود وذ دب تح نان غلا مهيلعأم قل ادت مهل ةددوعلا تدشوهرمعَم

 دوم مل 9 و

- 

 نا نقرفتامم عطقنامالب رحاب دشلاودر ظد ىأ #4 لاتاذنع ّنهالوأ بذّشِب»«

 تيمكلالاق بدلا عمو ل نكيلور لا
 بدنا لردع كلا َنمراْصُليِضْفْسَتنَ

 1 م

 هقدر عمد و 2+9 71

 يلو مدعو

 ًاريخلا نع ىرعدت يحال نما وأم طمنأك اذابذاث لبر مهاوقدنمو لوشن م هيلعام
 5 امي

 | وهمدم او ها و
 اكواب ثق هنذأ دمر ا نا مقا موهو بد كلاهيش

 0 3 و ه9 ل

 ا لها ب يلاقو دحاوىابيذُمتهبدَسو ال

 8 دو م و مس م #

 ميلا للا وردا 5 #2 هلارقأ ف يسل بدي

 لبقمنبال وك رف ثلا و

 ا ١ ه #6 ندا عاتا ع 8م < ونع 5 9

 نمنلاورورلا نب ةرسأ ى 3 09 لمت بدوش فلن هع بذت
9 

 | نمهءلعام قلأ عدا َبْذَشو ٌررساهدح ا وطوال يق ةرالعشلاو 0

 والالم (ذقاا ف بدشلاة فينو اكو هيَبدتيىدلالَصْلاَبَذّملاو برك |

 لاك رلطادلا ءَددشو هعضوم فروك دموهو ىناثلا ملا بي ذهتلاو

 فص صو دل ننال لع د اهتم ومع دس د 71ه لت . 3
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 1 (ضش)  ءابلافرح « نيشلالهف

 س6 ممم ولا وو هس
 حامصا ديل رمسوأع و وأ لمتد ألا ازهنمرةادب وص بكشو انوع مضلابب شي

 باونسرااخا ريتا ذا همس تكلا بيس ريغتلا

 وعول ه2

 لزم عطلاه لق نم اموره #3 هن ا نوطتام ءارم سب فو

 لالا قدس لاقو
 ع وفيلا «تامزادْلا ب الط 1 ىعنج ل سو تصدق ثأر َر

0 5 

 ارش طاتلوقو

 لشمس حاشا رهف ىماهر يد نماكو زا ىنكلو
 ا 9

 56 0 ا وش ةينان عر

 0 نيام لرابدقو 03 ينو اذاعي

 نمضراعا نوتات ات كالا كلف ىلار 5 تورس ست لسا
1 2 

 جرب لء فاو قالرسب 1عوك" الانبا تأ ؟؛ددحهتمو امهوتوأ رسوم

 ل واوان لا ناطر فاكلا ناطق 0 اممه نب اكيدمفم# م

 0 ماو لأ ةلفو فورم نمبوصلانالاحاشالاَ نوما قلتالز لا |
 ١ هم 7

 ندع رشا نت - ئامْبحدلاو بلا (بضن) هيناتا مضَتيَهدَيِص 0

 2و

 ةرمبيصبىأ صرال افيطشومان الاف ٌبْمُت لئلا فو ردصلا لال طلو

 نيحهنمدامنبالانم ضلي المقو باطن هيرست هيكل 0-0 طدعو

 بلَملا دةعْنملل ف روض نك البقو ]د انانصته صم يطا اوءانال ان السماك

 2 هم .- وو وس ممل سرع

 تيمكلالوقءنمو بدهن وبس نبلل ابدت

 يمتلك قلو * و اهعيِصَصانَقل انحف و و و
0 

 ايي سلس لبلاع الاول ملال توصل

 فايع تلا يوت دراي نمل ا و مدلاَب ل ةنحلانم

 مع هدور8 2

 لطخالا لاق همديصتلاو عطق بيت دوو

 حادوألا ةبضت لثمءارج < اه ةبابص تان لالقلاداج
 2 م /

 أب مهلو فوة يلا فتيتناك ا.هيفءاهلا تتيثوةب وه دمعمو اه بيض نوكيدقو لاق

7 100 
 مس

 9 1 ا ا ا سراف هدول ياا" ا نا ال ا ملا. . يول ا ىو

 ةدامفف و ةسد“ هلوق

 هرذحأ وة“ تبادر

 ع 50-1
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 - عيضش)  ةابلافرح » نيثلالصف 4.3
 رع ه-

 هبذ < أ ماجللاس» 0 ' هيلاتيهنمو اهنعو د ىأ يحاول يصل كنا لاقي ىبعدالا

 ابعت ترف مألاَب هسأدقو نزح ابحت بحتف لمألا هبصْنأ او ناو ماسلا

 مهم 4 عدو وست --- همم و2 7و هس

 بجاشبا - غو نوما وعلا بياني وتبشهداب 2 ”وابصتصش يذلا حشو

 دشنأو نيبلانابرغ نم ؟ىذلا قع انيدشلاو هن واضصتن هد
1 

 ه8 مءمو# 2

 مدل ع نائاغأ نس و #* ايس نال نك

 وو رى ةدث رك هم دس
 باص لاكي حلاو حش ا وبا لااهيلع عضو ةبوصامةقثوم ٌتابّسَخباصّتلاو

 2 و ووش مور

 50 اوك ردا رمش دبع 0 كيوهوبحملا ىلع لد راجت يدحفو

 نحمل او طاح اذا مالا جاش نموهوءاملادير تدي لع 07 و بالا لع

 عججاو ثييلاد_منمدوْسضَتلاو هءاقوهولدهارلاابماغو هب ىلا تالئلا تابت

 حامي اف سيكَنلا ساعووبأ لاف بو م
 هوم و د 2 1

 بونحبوأ لامن مر ع 0000 يآ

 6 و 0 د

 بوصل ماقا 00 5 بيرن مهنا دهلانوما نم

 لؤالات سلا تمّدعَ ىقلاحام لاري فن 4 لذسملا ثراها "الرع كلا ىزربنوا لاف

 م 6و م

 ّل ارت اصح ه بف لع س :اماقسِسِصّتلاو : را اوللاوُهنداهملاةنادهلاوانيلعاوُضرءانوماسو

 ومو

 نزحارلا لاق سان ساشا سوال ب رعد

 تبحاش أم: يس ا ىئاكر تقواس ى [ستأوأ

 2 و4

 ملسو هيلع هبا ىلص ىنل مانا ةنوومتلا دنع كانا امهنع هللا ىذر سامءْنب !ثيدح ىو

 وهواندرا صوب وولح ىذلاءاقسلا نوكسلاىسّتلا وو املا هنمتظصاف حتملا
0 

 ه<-و

 ب نمار ءأ تعوسو ىرهزالا لاك بالأم لعم هجيو الهلا بلا نم

 :٠ -8 و ه مه م” م 6 ني 26ه <

 د 0 بط رلا هيفلعجو بعل مفمطقامعرولاه قا أون:شنام قاس“ آلا. رايصللا

 ثالث لك نماوق سف ايعقا ىكرتنت ئاهثيدح فو ضعيف هضعبئ دلاله

 سوم عهقا لسد. هال مل ازور راج لطوو ع
 م

 لطخالا لاق بكن نمل قِبل رياك ا حو هءاصمأىفااملا

 بلا يرادتار ذك نعسان 4 ْنَرسابو باقعلا دكت نءْنمابو

 9 مور م6 دوم هاج راق هس مد 7-8 ههس

 تشي هوسحو هن ته (بع“) لعق او تاطْخ ْنبرعت نيب هش ودو ىسب هلو

 بصشبو متي
 بعثها
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 ذم .(بحصت) ١ ءابلافرح هه .نيثلال دف
 3 ه - اننا

 تي ٌتينْشلا ميصع واسمع و 4 هيديهالجرز دوت ىذا بيش !بلعت لاق و ضي ءوهضاضعو و
- - 

 لعام لوقب بليك أ اوبس قارن بد دج فو يضم روك موحد

 نماعيجبهيديعقراذا سرملا بن موداسبنموندو كاف عمم نمدالا اورق الو

 موج حج مرقه ع

 ىلدهلا كاف, هبستحو أ هوبرتنأراعن مه ًارفكقر التقرب لجرا لبشأ او ضرالا

 : مكانه اف ضيعت 0 ل7 ماراهلسش 1 ّ أ

 ري نه ىثس 2

 اضيأ بعل (ىأاذك بنأءابأ أءامملامكشلاو !ط1ظشظش-

 مفراذابشو ماذا ل جرلاَتشبك ورعوأ ئ :لك عافتراّبشلاو امييف عاف مسي لام ىلع

 هاد عام 6م

 ميراقسو هيرو 'هلمعلل لابو تْشوِسلا برععلاءامأ نور ءالانا َبهْلأاَذاَشَو

 ا

 مص اس ص 0 ص هدم داو نصا هاس سس ع ص © سس

 امتار 7 يس 2 انكيتقرا وتلا

 7 ”وود

 ءامسأ ثيدس فو َحازلا يشن بسلا ليقو ورق ش اود بشل ليقو قاهيشي ىوريو

 رو سد 0 ه #؛ 5و د28 ع

 لبسعو دلما عتابي فرم بدلا نمو نكرم عشا در

 دره

 24. هت هش 4

 سم

 نيليراعباٍب يودي .نعلا نولزُم لزب لام م اطلاقا لابس م ىلا :

 ا و هس

 ايصت سل .درسكبلا اسحت ”رانوصم مضل! سرت فلا, بصب .(بعت) معآ نايا

 هه صد ل مع 2 هع 6# م و7 27-5 دي ما صرخ ع 3

 مي الوى دعت هكملقاىأ اص هبل هللا محم و كله وأن رحل وبجاش وهف

 2 ا مسمع من ]و 5<

 هنالئسانلاثيدح ا قو هلغش محلا و هن "رس ايجتهيصشاضي أ هيصش ودكم أى أهقادبصتلام

 هم ع

 مهر مش فيمالزوو بانا اسيا

 ةيضلو و 5 : و ا نيدف 8 91 0 اذا ارب 5 كول امانا ١

4 2 3 2 0 

 هب 3 ه2 م

 18 مرسل 38

 1ط1ش*ظ 1 ا 7-5 0 رو ٌءأرماو و

 1 03 رم 9

 هعضوم قدرك ذأ سسونوثلانن مةفرعالاو بو دتمعجسو ه.كوهتجاسناسنالاّتو

 (لوا برعلاناسأ - ه4)

 بّسوهونملان تاجا مدوحجأ ومش أاموجارلااهتمذخت راخَبّتلاو د اذبح 4

 ْ و تابدلا نايف يفتح علت كلاعنر مدقق موق باو

 ىرتاكلعافل ىنبملا ةغيص»
 هيت هتك

٠ 



 10100 نا

 ءابلا فرح  نيشلا لصف 55

 ّ , اي فوه ىو , ه*< و و د ىو و
 بويشادهلوقتو هب د ومشم نكل وةباشلاش الو لاق اههسفت ىل هتدشو رانلاتيشلاو هناءالعلا

 ىأدي واحب فتاهلار «شناسح 0 دبعممأشب د> قو هب هب ويوميفْدي ري ىأاذكل

 قءاسنلا بيش :سوا فلا اد سبالوهد بكل يشك ماو وادب
0-7 

2 

 هن اك هجولا ا رمل رو هيفّرلعورْتلا ذخ أى أونلاين ىوريو رشا

 للا دقوأ
0 

 جب ًاهسلا «ةمامم لحل ىلع 3 هناك ىصضأ بوما عوز الااذا

 تييدرو ًاواممسداَو اك ناكل نوم لن رغب وبشم كش رقم جادعلالاقو

 - 200 هو و سس و سوال ) سس

 ! |ناشوبيثملاو صيصروهتسحروظ رم هرب ىأ اميلي اه سلوق ةمرلاىذ

 لاعثدشنأ امهداقن "ال نأ, رعشلا
 اميإ

01 

 8 ةهسص 289-

 امهامهْنْس وسل ليقاذا 4 اهنأةنارالا جاول اكس و

 مور 6 <

 ىد ,دهتض ديزي انالاهجسف- اهنول واهضابب فدازىأهّمسسبل د تال ٍِق ةأرملا نو سمي و

 ”ىط نم ىلهاجلحرلأف ءامشالا نامت اهدشيو 03 ولاقت الو منسم

 * !”ةدةمع م 2 5هسو)و

 00 6 د اميولاهك بش سكدلعم

 نعثيدحلا فو هس ؟وهيقدب هنرى اذهل بوبس اذهوةلطملا هل .الافردبا انولرهظلوغي

 طا لجو فايا هاو لعبا ريل سو يلع هقا ىلا جانأ في

 6 هاش 2

 «ادوسةعرذمس ءلهنأةناور فو هدفولو هنا وماهو كأبي ثلا اهدا اوساسشد

 95 سصو 2

 اهات خو هنسك ىأ ١ اهداوس ضم ع قالك .اهتاومابتل كدعابتسح ادخل اعتأ هو

 ءايضُن" ّْ ةاتناعدقولاذازانلا بش نسم أزعل ادوس أ هحبولا ضيم ا

 لاقي ىهسبو ىلع تعبت ةاسولأ اقوا نيح اهنعهلن 0 ةيكقو ار ووو

 وم اقو و سهسو

 هلاوضررعتت دح ىو هنسححي و هيوأي ىأ هيلع الفمسولا تكي هنا لسو هيلع هللا لص ىبنتلا

 56 وم ماه -

 لايق الاىلار- ار نبل هاك و انعاش نم مهي ءاس ىجل أرقنأ وللا ىف هع

 يوت مفشاور رظانملاناس للان اولا ُه هلا سؤ ةرلاةداسلا ىأس يالا عاو رآلاو :هلفابعلا
 ما ع تت

 رسكلاءبابشلاو لوعف عجل بتتحبابش اكورد را ماو تدقوأ ا 17
20 

 َُ سرع بجع# )9 1 و ودعوا <
 هب د اك اعيج- هيدي فرأت ويشواسٌوارا ششي وبشي ص هر || سو اعيج هيدي مرو سرفلا طاشن
 22-هع يم و 5

 هبيبشومبابشن مليم ات يلوقن تساذا كاذكو هضمي َسْفَوَب لون وريوزران

 1 ووسع دوو 1 زامل ت72 15775 نب اي كك تحب لا 7>

 هضاخعو



 1 ا اي ل يو تا
 7 0-5 1 : 1-7 1 7 , ا 000 5 ا 3 110

 2 2 0 (عبلش)  ءابلاؤر « نيثلالست

0 , 9 

 ام - و _ 31

 8. ءاإ ه 5 7 نسا
 ميم اص اس او © ده درد ميا ىلا هما 5

 هلو نشادا ني .لجرلا ب شاو 0 ارضو؛ ربط يل ب محم اششىرهزالا لاف

 اند دحفو تاي أةسشلاجربت رو دالوأ اهل سئاذاهالوأ ةنالف تت اكاقيو /
 »و 3
 تنم دعبم صدقوا هدح وش حراضفالا كيا ,ةيلولاوةشو ةبتعرر 0 ظ 1 و ه- م795وو سد 1

 ٌباشحدةو انعمةسشافرب ل اوان تك دل ا د _دحسدممو "يدب سلو

 بن م ابحت 1 تدل ا نمىتةيعأ الثملا فو مره حدقءذضف ةاولاعتاك ديدسش

 الفل الا فاك ناو هلع ن ملا داب مسالا لنجل ذكضاهملا ىلع ٌتيَدن أ ىلا
 قل ىلعلازامو لآقو لبقن ع لسوهيلعدلا ىلصوىبنلا ىن لم رم اوني رانك دكه

 : لاقت دى بث نمدحاو

 َتملاماهلاداَوف د ا ا ا تلاه
 5 وه دزه-و

 بدوام مكتفاع 5 00 كاذأ تالاف و تالاف

 بابش و وراهتلا بايت لمَ وهو او اىفى ًاراهل ابابشفا الف ُثيقلو هتف كلذ لعق ل اهو

 رعاشلالاق مغلاون ارا نم الاويوبْاهبمْدلا هدزاىااملا نعيراجن
 سادس © ماع ه سس 8<

 يحبهم »* مقل هنعمل وت

 ىَذاارولابَّشلاةديسعونألاقو هزات ىبهتنا ىذلا ىشحولا نارين نمّنسملاٌبيَدلاىرهوملا

 ءاهرسغب بوش الاو بولا ذل ذكواهنمذك وهما ىهنا ىنلاوهل بقوا تن

 56 ع

 ناك اذاروثلا لاقي وسي ذسهتلا مياس كيتا وامامروبنمون زو ابشاةتملوق"

 2 >ٍ ى5# ة: 0 و يام ومع ع

 ىلدهل اةماسأ لاو ناد ةوةبشم ةقانإ و بشمو بوبشو يام

 تاو ووو

 اياعصلا نورس حنو #3 اهئاببشم 3( ا ١

 منو لانبانا انوقتي اونا ريئل ٠ نمنع :رفلاورعولأ دصقلا ىلعلد ءالاهذنهاومافأىأ

 03 يبْفلوةيشىئال و بيك بابدعحباو ةسيدىئنالاو بدوهنلصنو لأ ذا ليمشاباو

 تس اولزغلا اههفلاك أ أرماب بيشو اهثيرأت ورانل اسست موه وءاسنلارك زيهلو أ قمق 2 رشا
 8 رو

 تيرا ننزل دعنا د> فو هانا بَاب ىأامبشاوهو

 رانلا بتولي هرعش ف ىدوخاتنب لبا سن كفن امهنعدللا

 6 2 ,و 2 - 71 1 ا عَ هو م 0-0

 تامل اواهل اعتشارانلا بش :وانوبس نواب ب شنت ى مم تدس واهس 1 وابو واما ثياهدقوأت درذأو

 نوره ىلأ نع ىحت فحول قال دقولم عقاب وبل |ىرهؤملا هيام وبدلا



 5 هم رك و

 هتحئارد وو 0 هو رومانس ىب رمسميو مال علاوبأ لاق ى وافيا بيلو تلم

 يسال ا دو ايرمسم شما ذا بيسي باس نم 8 كايدو جاف فاو كف

8-29 

 عا كلف قاوم داومسانا رافال نبا ارعشن مبسم او

 نبا هلئمو دلو و ٌتاعْفدا الملا نمي اش 1 (باث) ٌّ (ةهانيشلالسن)
 عبم 5

 هضاب بودتا كل عتب دسم ةرخورطلا نمد عدلا بوث ولا هدي

بيدي بولا ديزوأ هريغو رطملا معنا لاوهو بوو مبا 3 هيد .اشمكدو
 ب 

2 

 تعك لاق 1 . انلاعمبباو هدح شلك بول وشو امل اولا هل مو 1 ”الائطعو ناكملا

 نّألاو رامجلاركذ يربو

 1 هع وووو مو .ه

 رمز 0 دار 9 هنو وش نهاكت ااماذإ

 وهو 007

 مود روشرطلل لاب الو اكن هكر ءال تر وددت اوادعاذالوقي ه-ةعفدهبوب وش

 ظ رظانلا نيعفاهنسُحن هرهطظباملةأوهو هبوب امنا هنا ةيراجلا لاقي و رب يفوالا

 8 ورصشلا نب اطومناةيش نق بفرشلا نمسا دوتغلا تلا ةعةجرتفنيذهتلا اهلا

 ثعنأو خمدلاب ا اًسهللاش
 س7 ه هم رو م5 مه < هم مو سالك

 جاو كل وصور 3 مما هغرص ليست 2

 0 7 2١
 ةداهشر درو ودق رش ثد دح ىف و هدب وانابيب هئادآساو انتل باسل (عبن)

0-0 

 ىاهزل ماذا لوقد هن "< جب ةركو, ممتن | ني :ابكلا ىلعناينصاا

 كلذكو 0 يحبطلا» ا 00 زجل فاه وابسل

 1 هه

 نار وباسم د ع نأ 000 مالكلا ف دايز

 | لاق عمعتلا ساٌباْشلاو
 هه وعودشتو ىو د

 ليحا باش مو 5 جرم حاسب تودَعدَعلو
 ضن ا يم

 مالت لحرب اذال وقر ايفا هما ينير مزاباو قون او

 د اق ساك ع

 ةوسنزويديزوبأ لافو بابشلا نم ىعبةبشدأ هاو تول عار ءالازبا حو باوشلا

 دشناو تاع سا

 ر«#ىعماك) وه 7
 ايئابشت هاك ن اه 23 ايئاشاب مان اي ضي 5 ايهاذ شنط ار ع

 لاق



 هدا ولاا سكان ا

 4 ءابلا فرح » نيسلا لصف

 توم دعو ةهءو ء - ع دو د

 ديعل اتا اسدديع قمعأ انا يقاشل !لاق وهذخ نأ ا رقم ءاسوهل اقف هن اريعمال اوم أكله

 نار سولعم لصونلا نال قدم امتع ىذلاءالومريغانراو خدي والام

 هز ءءمدو

 قد ناموا موديلعهتا صراع دوال ثلذك عطنا اة نأ كف بسلة

 ىأامهيويل ةوق تدعو اق امومويلةق دوال لفها هنعمل ىضررمت نحو

 مد عامتن :الاىل و عجدب و نافل وش هيفهتقدصي ٌقّدصت ومس 1 ًاناكىذلاموب ومل | وهما.قل امو ول

 هم مهم ذ
 قع الفهل ثراوالوألام 3000 استي تكن ويلف لضدتباهم ! ١

 1 ط6
 امهموي هب 2 "اًسلاوٌةقدصلا هلوقرا :الاننالافو ذمة نأالايشهئاريم نمر ريان هتعمل

 منونيولشتالا ولو حامدس تل مىأ ةمايقلا عوباونامهبارىأ

 بط مول ضغل اهحو و ىلع اذهولاق امهم امه رضا قدحأ | هنعام نونا و اين دلا ىفكالذنع

 وو سا 1

 ثددح فو ريلاهباو ءلطو هللد عبد ئتفاوعجر تأ وهركب اوئك اساو ماج هنأ عالوجالا ا

 اثر ادالو هن هوالو نوكي الوم وهني استعن ديلا ىاءاشش معا ١ اسلاهتاديع '؛
5 2 

 سمسم

 ٌبحاصُت ران عْتَس داو هلع يتلو ىذاوهوتانتِح نعش ١

 امهذخ فتيل ىلا لو هيلع قص اامهادم نادت اتيئالا -----
 ا 0

 نح :رلادبع شي دح فو ىلاعت اهمال امه ب هذف نيكرشملا ننس 000 3
 سمس و7

 بكذا ف لو بسام بويا مكابي ,خبأقطتلاب اللات اقوعنبا |
 لحرلا ناسلاشب و راثك النهب .ًاهئم للعلا طلت ئَردَب قضم فار

2 

 يعألاب ندلاوه ةقيتسو لاق ا للا بهذ لك يغَبمذاذاهقاطتمف

 علا لجرلا 2 دوعاو
 < مد مهمه مو -9ع

 هنأم اسمو بعك « ىدليطغأالٌت سف

 سهم 'ىي سو ودم ه ©

 3 ( دوا ذاغ ا تلةفهتمهتض هندد*اذاف
 9 أ عدس ع

 اناس لملاك ل * لتراب نءانلوأت مانأ
2 2 

 3 س 9م

 نكت اسس اوهف الب 0 د ىح علطأ ادعت اذاىمدالا اضد .أةبايسو باب ةهكندارأ

 ىدا وةْعل هياكل ا ىهو هس .دملا لهأ اةغلبد ودقءادسا اهمال اوه »رمت لاف و الشمل دداو

 2 د همس

 دن ساو يما رطل حدينولاو 5-3 مش 0 ٍديبلادشنأو ىرقلا

 9 حام ره. 2 مقر

 اهعج وةحلمل !فرفخل ١ ونيسأ ار جتنا ى هاهك انمطعأ ام هن اشعل ًاسول ريصح نبديسأثد د لد ىف و

«َ 

 لاا تلعن م و د و و ا يروا



 يجرب اياز رج ون و و ويصوم

 1 عيسس) 0 .ءابلافرس « نيسلالسف 3

 ةيلهاللا فن وفدملالاملا ديرب بس عجب ير اىرسش#ِزلالاق : ضرال اىفامبايسنالا 01
 وو : ه5 كور

 ةنيغشلا ىد مم بسلاو هَندرعَش سرفلا ببسو هباصأ نا.هئاطعوهتلالضفن ءهنالن دل اوأ

21002 0 

 بيسيَباسو بويسهعجوءاملا رب يسلاو ىرتباسْ سيء اًباسردصمّسسلاو

 ا م 1

 بعئدشنأ ة عرس ْتَضَماذاب سيلا تاسو عرس م

 دل د

 ٌبيِساشْثِيَحَع ليلو #3 ىرالفماَلافَو اسهدنأ

 | داش دد فرك عادا داب ,ىفألا باسو ُناسْمَتباسْناَكلذكو

 سل رمال قع

 لاقي ءانملاناب أم عمّن مبوتلَحدىأءاقسل ام مةنمب ركل نعىهنفهحهنطب فت با اقءاقس

 ةقانل اوه الامس 3 راوثلاّبسو مبؤوخنالغباشاوىرباذابااو الايام

 579-9 هم

 ىلع قتعب دم دمع 0 اني ا "اس ىهذاهموسو ارم ادّلكو ءاششيح بيسي هكرت "يشلاوأ

 <28 و 55

 الا ”اسلاو كا اىتكربال وييسفدخاك حاسد ريعبلاة ب الا و هلءال اوالنأ

 ] || ةااتطاطاف لحرلاناك ريئاسالو رج : زل لك فازة هنو لان أ اف

5 
 0 اكياس هر 7 ا م ع 5 - 5 م

 عفش الق لست هس استقال برحوأةعسم نمي اددتوا رع ن ماكرو أ ديب رف رهسس

 امظع ورانا رهط نمعز زن تاكل لد بك رئالوالك ن نمل ام نع الداعر هل
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 لاقفاما و ألمع 0 رفاهكريهباددكل ف بر علا. نملح رىلعرب أف كلذب ف رعت

 - 8 س9 س

 1 ا ىلاّدقانلاٌة باسل حاصعلا ىفو الس تيهذف هلال السمار 1| كرب

 ا ىي < 2و
 را !نواكن َُ اةرشعتداواذا ةقانلا تناك ةريصل ادى هليقدقو هوضورذت .ةلةيلهاملا

 مز“ د

 وه مهر

 ' ةاابسنلا و 8 - راج ثناماذاقت وكسب ّلاواهذاوالإا مبا ا رمل

 موو عانلثعبتس عم او اسامه ؟ىاهّنأ راع ىه موةربصلا ىهمتفةرخالاهتلي ندأ ترجو

 7 ه9 )5 ى

 عنو تنل شاردوكيل وتمت اوه ديَعّوْأاذانكد جونو ”انو
 مسمص مح

 ةيئابسل اركهنئ رد! ١ىفرركتدق 'رثالانبالاق م يتلا كاري اع رقاب

 باسوقانلا لا ذريغوأ ض منير وأ رقم نمو ودلال را بئاوسلاو

 5 5- 2 5 7 سلا

 ام لعالم دا وظل او يعن | ؟اذاناكو ع رثال وتاكل ىف مالوأم نم مع الق

 تن "د ًارثيدخلا فو هاش ىو تهد اهلا سرا و هواوي ملسهَتارمالو

 مه 959 دلو ل

 لع امهلوش اسمع هللا نقلا مرتد اولاين كورس يب ورع

 (لف ةيئاسةيلاعلاوبأ ناكل يقو ههضومقروك ةموهوةرصلا مأَدب الافتيئاسال ور ملا

 ص0 ١ سو هجم مترو وج عل

 كه



 51م1 (يس) ٠ .ءالاقرخا» نينلالسف

 ىنوكت ص ةرالان وطي وهو كلذ وو موبلا و و لسيلقلا كلاين امو ضرالا
 سه م وو ودم مو

 اهفو اريثك ان ابةيص ال 0 داطلغاهيفّتالل ينال ل ورسام رو واو كراس

 د عبلة وتلا ٌبوُبسلالبقو اهيف ةرصشال نك امأورصتاعف 5 امورنا يل

 تيمكلا لاف ضرالا نم عساولا بوه هاورعو أ لاقو

 هساو و6 و د

 ٍبْهسلاَن ماسلا لسا رابعدي 0 فنيل مين! كرا

 قلاراب الا نيس اهلا عفباضيأ يمد 2 رلااهنمج رح : مل د وأ

 تحال و رفض ىلاالك 0 نمل ارمش لاف قف له هوفابقلا ىلغر رد 200

 هيلو را ايه مرتب قايكملا توعد ففعل راو
 سمس دعو

 ىلعاومعهف موقلارقح اذاو ىرهزالا لاك 2 رلاوأل م درا ىعاوسمقاور ضاق تاي

 ءاملاد ةرثكرأي فشق قد تداوم ليما مهقْشأوغب رلا

 م اى و

 اهبابحٌنمىن الاثم * اهباهس | نمّلين كوط صو
 0ايام 9 اذإو اه درع أ نمل لاق هنأ ى :رثالا ا 1 ؛ىحت ترحل ىهولا ٠
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 قير اب ملا تو أ يللا نمي ىضمو هئاظع فرثكم ا ب لاغلا بسمْلاو ىئانعللا نع
0 82 

 ىعدبت :نامكلابشضو وءر 2 ره ءزالالاق مسالا اذهب ة صوص 5 رمي أىهودعس

 ريح لاق اقم بل و ءانيتلا
 و و وس و تا

 فك ولاف تامدل اف نر افناكذ 5 مهتودو ىهسلا نمل او راع

 هن ةسوسلاو 00 در درع اثني دج رثاانبالةياهنلا((بوُسل عيوب ككاو

 ةلاشا نمذخ»ف 1 رعي ”ناتطقناهتءاراسدسعب و ةدبوملا» ءامل ارم 1 ونيسلا مضل ى هو

 و جمع و ”ة

 ءاقستسالا ثددحف و ”يلفاتلاو ف :رعلاوءاطعلا بسلا سر رصم لهأ هيرشي اماريثكو

 هللا بيس نمايال 7ع رادو او أ راج ىأ يئاسارطمدي رنأزو< وماطت أ فانيسا

 ار كاديصوالا سهلا بويسلا فور نبل اول هبا وثداعأل ىهبلعت لاقو هئاطعو

 نخناو ءاطغلاوهو بسلا نمال اخ ءارأالولاك راك رلا

 سد اذ : ايهلالا تنس نما امو 3ع دورت وباع

 د 00 م
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 تيعمرهطتو هيفنّوكشتىأ نذل ف بيست او بهذلا نم ق ورعب وسل اديعسونأ لاقو

 هتهارج ايس لوماملا جرو لسا وو 1 قع مولا ذو تيه أليقلمرْلاىلا

 ممل نب ل

 ةرابع#ملا نوكتت ىأ هلوق

 هيسسقاك رت ىأسيذسهللا

 هسيتع# هتك ما تعم



 اك ا ا ري
 , كا 2 2

 (ببهن) ءاملا فرح نيسلا لصف 4 6)

 و بيا رسل © ع

 ىقفاتخا دقولاف هس ىورو 37 بو مالو وع ع 5-0 ىدءلا لاق مالكلاريثكلا

 رثك أل -جرلا بمس فارعالانبالاقو مالكل اشكل ما ديزوأ لامن 1ك

 5 0 ا 00 0 0

 7 هود و 5 «ادهواك ول مص تدع

 اا او 7 جالومن لأ او به وهب !لعفموهف 000 و

 . ري” < 7 ع هد

 ءاهل اخفي ب هيموهفبوسأ اديس اورثك |ىأ اوي ”اواوبرتواولك أايؤرلاثي دبحفو

 ءءوع

 |. ا ةموستا ىتنر نا شيدصفم ميا ل 5

 000 97 07 ةعبس اولا ضرالا
 ”ت اس ص 2

 ع مود ه يمدد

 ىهتنالىذلا بهل وبهمسملا و اهريسف تنعم ىأا اتت سان اليخ تصدت ثيدحلا فو

 أ هي 25

 هتملو# 53 رع مرأة عزة مفصلا هابيل 3 درمان وأنعمطأ 06 0

 لمقلاولخعل اباهدبيملاو فرح نم ىذميكالاو ه لبقو :هل- ءاف ميال لعب

 م # <

 هم هراط نب اناق ٌتامممنم

 م3 <29 هس ع

 بيبو فتنعوبب ارعالا 3 ةحرزان ىو ىل سرك ذدالمأ

 ومو 27

 كيس لعرو قفملا نام وهلرق اهالي ءَبرْصوهنعهقلاىضر ل لع ثددحىفو
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 طلو خلاب لقسلابْ مسلح وَلا كس بوّقعل هنعتح نمش ٍعئاذا ملا

 وهف با نللسلا برأ قسوة لاو تح انت شن مبكذاذا مب كاذكولاغ لدنلا لع
 ه <وهء دك م 7

 ياللا سببا 03 جسم تان وناعمشت ابق 5 نا و اعود ةءِهذاذا بسم

 ىونملا رمق بس م ءئاَمْشَمْهَاذأاناهسإ

 توستوةازغلا مكاتب ع اهتاو راو اي
 دك سول همه

 هن اكبهسراثكلل ليقاذ- هنموموضعلاف اهتا رس ىلع مدل تلح ىحسيفعادقعأ

 رثك الد رلا ىطع أ اذا ثملل !لاقو ءاشاملوقينأ هدلعمسو# يع ءاشاع ملكت مالكا

 عرقوب ددوألاوبكَتلاسما كالردد مب بشع امري

 ثوهسليقو ةالُقلاب مدلاو بوم” عججاوزلو مهيفاوتسلا م رالا ٠ نمسا ضموأ

 نفاوحأ ىهدةنبنامط كوي 20. سب داو ص رالا مدعم هل إو اهيفكلسمال ا اهب ا الثلا

 الارض 



 ء6ا/ (تبع) ' ءاملاف رت نيسلال صف

 ه7 ىمدود ع مدر»و درع و يل

 ميت 3 ةكلابكألاو ةشمىأ بلسم ١ قيِرطوُديملاْنِبلا قي رشق بسلا وتلا 1 بمكسملا

 دوعلات ارا مام كش دقوا نم

 9-9 اق صم ك 8 دو 9 04

 3 مدت ناعبض فدا ىلع 0# ”اك امر
 سوو يم وهز لي

 ع موكب طملاى سما ينيصْخلا فلا وورعوتا كلذ لاق ةنجباملاءاسنلا, نمبوُدسْلاو
 دوداتقظتص مى ود

 هللا و هادى اينما هوب لطف ةو دع اذك سس نمأن رس لوقو تت يرعا نزيد اور 4#

 اعتلال وطااوه لسقو ع هوطلانهلسلا ا ما ا زيرعأأ

 ضرالاهجوىلءٌلب وطلال لنا نمسهلسلا ىرهوملا سائلاو خلا نمل وطلاوهلسقو

 هك هد

 سرفلاش و ةحف تسيل ا الا نمةهلَسلاو اللا تارا
1 

 د و ا يو هه

 ىف دارعالاوقهنمو ضامي وسمر هماظعَتلاطوّلاط و مظعاذا 1 دلل ةيهلسو هل

 © معأهللاو تال اصااذاو تعلجا ديقاذاو بولس اًدعاذاوسرقلاةفص

 ليلا كر ادومدس ل اوق ىلع هسة نيس فانا رق ىأة سوس ذاذشع 9 رهدلاةينسلا ْ

 تن ياس عم هلى مهلوقل مس لوقت ريغسصتل انسب ءاتلاءذهو ةينملوقتكنأ اءاملا5 دايز ىلع

 توض ع < ووو عك هم ع م#© ا

 ه«هتنسناوفنع ب اشلاءأم 24 رعشدشنأو 7 هرب ىأ ةينسو أر هدإا٠ نمسنس ىظملاقيو
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 دشنأو يبلار عال نس | نبش ةعرسو قا ءوسة بأسا وتابسلاو

 تابسلا ةريثكة جور نم 5 اف هلا ٠ نم َةئأامكاذو 5 قاد نمسا ليَ بشد

 هيف ةمرلاود لاق 27 و رخال فق تارا دارأ

 لصافلا فىوُهلا تاصقر داو هباَقءاشحأندوعنمرت ذ ذأ
 ى و س

 نادل راتني, ,مشلاريثكلا لج زابابنلاو بس يلع كيم

 ىركاريثكى أ نونلا ب يبس سرفو تالا ابنا ىلا ارعالانبا ة ه ةرشلاةبتسملاو باتل

 كسلا اورعولأ (يبتم) ادا ويوذلامدتك نكذب سف ىممالا بودسعملاو

 وه و6 د م89 2
 ةيطدسلا عدو كد ردنا همف كش و بلص د يدش بأس لب (بنسراكلا

 و م.م ,و

 بوسملاو بسلا (( بب-) لعأ ىاعت هللاود ِوداَدْطاةَقَ اممباطن لا اوبيذبتلا ب برطْطملوأط

 داودوأ لاق نيكل نس رمل ل مآ |ىرك ادي دشلاس هملاو

 بوسة يم ذل يق فرط وذ ودع اذقو

2 
 بهننملا وبهملاو نوازل فم سرفلابسأ او ىرملا عساولا سر انهسلاو

 )لو برعلاناسأ - ه0)
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 _ (عيلط) ءابلاقرع يسل الصف 46

 ىف درطلا ب واسالاولاك بواسأوهف-:قير الك قايسا لاتقل ل رم : 1 كللاخ دو

 هسيفذخأتّقيرطلا بولو بيلي ا 03 تع لاودسولاو

 روع

 قلدضتاناو همن افأىأ لوقلان مَبيلاسأ نالفذألاسقبْنقلا م ذا بوأسألاو

 لاق ع مناكاذا بأ
 0 هدو 2

 ١ راسا 1 3 وأسفر اي

 ىور ,و ص رالاةح او و هامات وع ءاسلا ىف فلاب اكءاخ > أمهونورك لوقت

 » سوه 2 هَ 0 هود و2

 !ةتانيمتس ردهششأ | نمُبرْضالاو نونلاف دكر ل مدارأ « بول رتلم مهو

 و*ت2و برت 1

 ” وه وةملس هيدا 0 0 رضعف قس ملي :ودخ ره اوط» و

 ضياوهولدلا لكلا ثلا دكمنمدَقّرد وهو لولا فيلا ليقو لابخلا هدم

 ىهيبصتسي ىذلا عملا لانمأ ثني تابنّبَلسا طلو انهما طاع ىرعزالا لاق

 لمن نملا فو هرعمرصشس السلس ارايرتل سلا هددت ل 0
- - 

 ع ٠-8

 وهوهيلع] درب ني ديعسنأر عاش د>- قو باضأو لقا فيل ني ًاوهو لام اهم

 5 -َ -ع< 2 9

 سيلليقةلسلان ءتلأسدسعو: لاق كد : رصلالسوأ كيلو مدا ديسوم

 ل-يقو كأول فيلم وهوا نمل ورع رهن للا فيل

 ناك نية لاك دلو دعوا و ماسألا سومو هلا وقل فيلوه
 د همم

 0 اًفاقك شنشساك ةكراد ,ىهواهنع دلما و نما

 2 و سد» م هو

 قوسمت ةيدالاش لولا مشل ار روش نم هرشق باسل اورمش لاق كر شن

 ا بلعت لاق فاقلايلت اف ىلا ارعالانياوماغلا لن :اق ىمدالاماورو ةٌفورعم وع ى شو نب السلا

 لمت ىذلا بلس ديرب هنافءائلانهاور ضيا ملابس مود نءو ىيشألاءاورام ميعصلاو

 | ااهاعتلب زال ع زم لشق ب -[سديرب هناف فاقلانءاور نمو ريغالل ابا هنم |
 رك

 ترحاذاب درعلان الاعسم اولا و يلا امناو لولا ََ سا م و 29

 كلذ لك او يلد ارفع اج نان رلاهدر 7 واهلا ىلع ةكرااهوك 0

 كالدكورخ الا بناخلا نم راو بلا 0000 ىفو اهتاكساوزطسي و أى ءاصوع

 لشمال نم مه دنع حصر سلك ١ذهلو نيذِحَت اونيفتكلا ىف نولعسفي
17 

 [( 0 ةيولس موت لاهو ىنايسلل اهاكتس م سا امنولعشي للعفو تار و 1 8 او

3- 

 ا هجم تنحي نسون عم

 سل

 007 تدلسملا



 قشر زب نو جما ارش ها 5 كاجو
 1 ا 7 7714

 465 مي ءابلافوع. * نيبلالفف
 ص ع

 5 افلا أ 0 ةبلسأ و لانقلاب *”ركمة فص لد قو ا اهريسقَدر هد اوَدِبسَصَقل ا

 بورا قتلا فايف اقلام 1 رف و اهنط زاب ا | وايماها يالا يور ٍْ
200007 

 مّظ همو ٠ هءء»

 عييرمسلا فين اريسسلا ب 1 لا جساعو ىرعما ل اهليوطىأمئاوقلا ب بلس سرك ا ٠ ٠

 ايفو تراصةنيعلاةروراك 3 امس نهباسن متحمس لل ل هد ةيؤرلاق
-_ 

 هسه ٠ مووو دمع

 رتل اال هبل نيرا يتح 000 مدلاذاةفالال ا

 «ءود و 021

 نحل قاومت د 3500 لاق

 ليوطلا ماللارم كيلسلاو اهتدرح 2 اا فسم 3 ىارعالانيالاقو ||

 ةهماعزل اهاكيةهستسلول

 و ى كود

 باس -رمدهو ا هتال براط 2 ةئاس تارك اهقانعأ ناك

 تيلس ع.جوهو < 1 و يامل السل ممارقزم ”مضاجبأس كلر ا
 0-52 مدمص وم 4 وسماه ا و -

 بولس وةبلسا دج ١ و 7 |قءاسنا امل دوسياين د ١ وبال أ او ل ]وعم ليعلن

 5 ىهو ٌبالسلات سآت لس و دادعلادوسل اتايثلا ستاد تناك اذاَيَلَسس يصيأول

 ديبللاق دوسلاع ملا

 ٍجاسْملا فودو بلاٍبسلا ف 95 حاج دجوأ رح ني بعت

 ملسو هياع هللا ىلصهّللا لوسر ىف أر ا ا ءا م م بع تن ءاسهلأ نعش دا ىو

 "تال لا ىهودوسلادادحلا باث ىسْلا ىأى لسن العبث لاا

 3 4 9 ا كه وو م ب - 8 سوح

 ىلع تكمن أ ثيدحفو اهسأردجن ادي ىطخت دوسأ ب ونوهو هتسلافاثأ ارلاتملستو

 اهمجوأ اهجوَزتوع كابر لاوس يلَسلاو باسم ىفايمللا لاق و تيل ماأثد5ز

 ريغ ىلع ثوكيدقّبسملاوح وزر ىلع دادجالاليقو ثدي اذاتأرملاتسيلستو هيعّيس|

 انعاوادخ ل نبل: نكسيالو اد أيلاذاكلذو (لسمَدلا نأ اهيل جر اللاقد يزونأ َح جدد

 ل ىلع ماسلا ودل وهسفأ كيل فئانالو ايم ىو الات و 66

 00 'رطةمّولالصأ ىلا عم هسا 6 يلد ةبللاوماطانيودوعبلا | 0

 دشنأو ناّلاةادألوطأبللاةفينحوبأ لاق ديول

 انايغلاوتووللاوبلسلا « انما ثنايا .« نابل لج ىسستلا 0

 وع : اوقل أ 1 اورق

 سوماقلا ىمالل انوكسب
 ها اهضفيركمحاىفو



 لي ل د عر دا ا وا تل
 7 ١

 م 0 5 ا

 الاتلاا هيدا يدل ةةكطترا اطل 3
 و 6 228

 بكسلا ضخ اموأ ضا را مهن 11

 امارات ل كار خلاغو بكسل لهسلا تان نم ىمدالا ةمكست دب تحاولا

 كلذ ناك اذافٌبوُكسأو بول تأ اعلا نمت كسلا لاقي ىا ارعالا نسا اظرقلار ص نهى ةوءارذ ةهص

 - هسو

 307 ةمسسا باكسو تاننلاع نمره لا لقو دادءوبو.أ4ليق لذتلاريغ نم

 رعاشلا لاق ماذتسو ماطقل ثم سوف مس ءاباكسولاق هريعوة عبر

 !إ 7 الوراعتالس دق 23 قلعت اَمَسْناَن ءللا تنبأ

 كاسعلل لاق و هستم ٌتوأَعُ ثومل -ودأنأ هبل و ان والم ماعد يذل اهنلس 2 نمش (

 .اضيأقن الس ىثنالاو اهلا هن السل حر الز كتخو لغا راك ٌثومشست ضو ٌبودلن لبر

 مثلك | دا ومجانا مس دبلن نيلي املس لاو سالتخالا بالتسالاو
 دة وهدم د

 هياشلجرلاب باسو هيلس تدع ااا امام هتطنأ هئنلام ل ءفلاو بلسو هفضابلا نمناسن اللا ىلع

 ع ثرسشفدق اا بالما بهل |عارتلا 0 بال. الل عاربلاك ريس عارب «ةيؤرلاف اذكهوهّاريس عاربهلوق

 | دح ا هذخأ,اموهوسلّسا ارك ذرركتدقو هس فالق لدَق نمشم دخلا فو باسبالسألا ها هررحو لصالاف

 أ لوعفم ىنععلهقوهو بادو حالسو بانك نم هعمودهيلعنو كاس هنرق در ن هاب رشا نير

 عهباورقعلابت نبيل بيلا كاذكَ بوما رمت ل لقلاو كو

 اع :روبئالاسوتلس عمم اوتأر اان كو ماهر وأاهدا ةتاميوأولاستقا و ا

 ا وأرى أ 3 اكتو ردسي كدا لام
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 ٌتلْلسقو يدش عيونها فئات اتكأو | اق

 سوس 7

 ىئاارضخ لاف اهمدأو تملسبل لاو يو ةيبظو كادريغو ًأتوعاهدأو تبل

 مدس عمو مص © نس سد

 انام دنع تاك كل * هير صبار ثا

 ور و ثمن ضسرص سصدس 8 ع 7 وع مالك مار ع

 فَ سلمان ار ل هلصثي دح فو امنادغأواهقرو تلم بيلسةرحدو

 مداخلات اهون بك ريكع رز 1

 10 , 9و يك 8<

 ةمصقأ |

 يآ



 1 8-0-2 هاو لاما

 4 (يكس) ايلا فرح + نيسلا لصف
 هع مالكوم 9ص اسال 2و

 ريثالانيا لاق اهلصسفةَطَح فَدَحَألاعباك اذهوءاملا بسن م برب بكسلنوس 1
 5 يب ىو «< هو

 بصو قلى ئيدح لأ رنا لاقياكمالكلا فقضافالا بكَ اارمعتساف نأ اذا تدارأ
 يي هء- مي

 , زال ىأ بكسر عأ ذهابا نسال, لهأ ىلعن روكمأم أسشتلتع م ًاامثد دخلا ضعاف و
 و سل و وم< ساص و9 2710

 سرفبكسلاو تحث عير دود علاه ثكداوج سكس سدو ًاينقنع ايفا

 ”دءسود « 57 5 < ع 2هسو

 ليكن ميكس هى يلا قارن نو سو لعمق لس هنا وسر ديس
 5و روي يهم 000 3 دم

 0 و ىاطيشتح و ل تيما الغو رغور#و سصيؤس ..ةكازكو

 د هر2وهعد 27 وى ه< دة

 هيدقينأهيلاباطالديعممبخ" لا طبل لاو بكسةنسلاةِْيو مزال لكلا

 و مه <

 اناا ردنو م « لهأأ ىلءنوكيأ أشذلنع طاع اما ريسأ ناكولب :الانمنت اع

 قسوئلا ف ذسهملا فو ضرالا قس ركل اا و ابر ا لاو ايرداني

 باتل نير كسلاو ىارغالا اوه اص انكتلاو ضرالا نم يابطل اهم

 بايثلا نم برص كسلا ببذهلا كلذ نمةكيشلا# سارللروق: لاذ 7-0 قير

 ادرس هكا لكلا ةقرلانمءامي ل وقرن موب اكٌقيقَر

 ا ارم بايشلا 4 برضبكَس !اىلارءالانبا قفا لا يثأر ١

 ىتلاةيبهلاةبكسلاو كلذ: نم ىرأْدآولا لع رك ىذلا سرغلا ةبُكَس !او نيالا را ؟يدلاَو *

 يلا ةباكسالاو فكس باب ءااةكسأو فاكسالاىفةغل ٌباكنالاو بوكس لاو سأرلا ف ظ

 ةبشَخاكسالاو 4 مرق رابعا ملدقو هوحضو نعدلا عتق عضويت

 هللا تسر ز زر حتر سباهيلع و رص, هيلعاهولعجءاقسلا قل اذاسأفلا ردق ةىلع
 هذ ب تعدو 24

 وق ورح لحد بشد نمل باكسالا و ةباكسالا لبق و كانديس جالا

 هيف : نسل واكس يحب وه باكنالك انآ 9 #* بلعثدشنأ قزلا

 1 ا د

 تنطرسم كب فا كلاو دح الاهم نم او راطلا "مان [لاعارتالا 1
 هس دو كس د سد م دو

 رتعسمدلا قرو ل-ةهقر ووبغر ر هلد> اوقرع ىلعالقيسستي قواتنا عبرةصرد' 1 ١

 ع 0 9م ةهرت مث 2 ئةو ه0

 له اهتز تدلل عمم ودبدو ”الاونا عقلا تبت .ةرضخّدشأ هنأالا

 ومص 77عس

 نكي ةفسو الاوو 6 اوع 1 ماا ا اًنيبزاخلا

 مودم د 5 و 1

 أش ىف ضايبلاديدش ضن 0 هلو ءايد_:هلاقر وهيلشرع "أ كروهلو رذاذ فتش
 كل 8

 نع هيلا "ه١" يلا

 اشو اوت نب تكلا أ كسرفلاز وف

 5 لي اا ندم ا ا د1 ا ا ل



 َّى :رهرالا ةرامع فن صقلاىلا

 ها اهرظنافدهذهلءقىبلا

 (بكم) 1 ءابلافرح « نيسلالصف 6

 ٠م ِء

 5 رقانأ هممعَسأو لب ارام ا 1: وقس ةبراكلا رادلات يق سدقوُب َرْقْلا نمسا

 لصالا داو نيسان ثيدحلامنمو هيئادتمىأة قاتم و

 دا .وأنمثيدملا اذه وريثالا نبا ّْث 20 رادلات يسلب رمل

 لأن راجلا شبل نموراسج سيلانلا نم عفا قأرادبانأىأ اتمكن ورابجلل

 ببسي نوما قأهنآذرأ توكينأ لكم لاا سجل رش لانافك هرمّدلا ىلع ال

 امهيأكافنب الارداف لمى :ا1كام الر نأرخ الا شيدت اكةراجن مدي رق
 اا

 اهاحر أل بالابوقسو ءابلنادوعةبقسلاو ُبدصلاوُبعَلاو يك نمامهيرأى لالا ىدغأ

 دشنأو ىلا رعالانءانع

 2 عماك7م 1

 : اهيومس ىداركايوش د بلا ىلع د ينم قاس ارزع اها

 ' ْ نسل لاق فد ةجرتفىرهزالا ةرار عمو : لكيم وللا بةلاومغل كلذ لكفداصلاو | '

 ْ لئسولاف 2 بصل ااههنعرشقتب :0ناسبشس 2 ا بعسل 0 اعلان
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 : نالب هوطىأن ابقسهلوق ىفرمت رش هوحت نمي لك 0 التمادق ىذلاوهلاقةهنعش :.قدلاوأ

 ' 1 بنس ) دملاونر ابل رلا نمد وطلاب ل (بعقس]) ن ناقص لاةيو

 عن املا بكحرت دانا 1 6 9 0101 ساننلاو نملبج

 اناس وأن ةوكسهسفل 0 8 و نسب منال و 10 وذ و

 ىف - هس ري و

 0 أمو ىدب ىلء كسا نولوي ةسنيدملال_هأو قعيسكسلاو

 و هءاك را سى وورع د هد

 بكسءامو بك اس عمدو ريفر سا نم ضرالا هو ىلء كري بوكهوأ أبكستمبوكسأو

 مد و2 هرم < 0 ع 0

 0 ركاب اا وسير د هيودسدشتا روعامو بسم مهوقكرد دايس

 كسلا ايدل لاهو وان هوك نام دان 1 اةنعطو رطملا ب قولا انهت

 تب اكلا ىذورعث أب ونَجْ اراجع بوكسأ امد ' عادلا تالطِهلا بوكسالاو

 38ه)ر دوس و

 نكد اوجد « اهعشءال العمل اًهنعطلا نءاطلاو

 هوص 15 000

 000 ا بالا مام نون مق رساعبر

 لحنا شما نيا ينك مدلل لن اناا ل يفرك ع

 5 صبي سم سوم دهمءم اوم 00

 7 يس + هس مكوالا ُندوْلاَب ركع ذاف عكر ءىدحا

0 



 ما _(تل ديان ؛ نيلالسا
 - هد ,4ك خ و مهم سها د اكو

 ةعاحموذىأ ة ةبغصون منيو باغساهعجبو ىغسة أما او عايجىأ نوبغسم مهو هباحضأب

 هبال ريغال نيسلابة ةقاثلاداون مرك ذل|ليقو ةانلاداوىقَسلا (بشسإ)
 الرع وذ ءوضص 3ث +

 وهز ذأ 0 اساهذاوت 3 اهداوُدقانل ات رأذا ىعيدال الاه أ هععصل

 ِ 07 كفو
 4 ةمقس + اال لام الو ىرهوملا ٌبمْسممأوَ سو ِفاَو ناك ناف لع اذا اما

 كن د وسسهدشلاهلوقامأف

 ه سو

 لضعلااًرونكمنافو شك نابعس 35 ل-ةجوديَرل ثم نيقاسو

 نيلرلانالكلةوءانقلا وقوف نيش لانه دارأ ان ناقش لوقو نالشرانههداسو ازا

 09 عبس هه 200 1 3 5 جوس م كلا هس#*

 ىالس اكوهىأ :زشدسأ ل حرب ترم لوةكوهامناو عونىلا ل.دسالاعوننالني.ةسنان وكمال
 »و -مس 6م و م 2 3

 1 0 -- 3 وثالاىلا 0 0 ]

 م 9 مس عا عو

 فص وبال قر ءملا نالت شد أ رك ربثر 0 ارك ف كالو و رفا قت 6 ثتهاتشلا

 دش٠ أ ءىوقأ قو 21ص ابدت و كتر ذلاشأ5 رك زوخالودز كتلااهب ٍ

 يري ع8 2 هو 2 تاس رك ا يي 07 4 وه اس هوس

 اهمأ أو ةمةسى ”الاونايقس و ناقش 4 بت دو هد وبه أيقسل ١ 0 هلوقن مدت ذا
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 انتعب و اراج فصإ نعال الاه ةَشيلا َىش مهدنع ديف او تان هوب سم

 3 قط 9. )وسع ويمادو ساخ 8

 ال دلتا ما اًشَأاةموضهمءادوقةقسالت

 5 روك الاوامر رثك أ 200 2001 || تيقسأدق ىو ر روك كاد نآاهتداعناك اذاٌباقسٌةقان و

 وة

 ودم لجراكو اأفصر حامعلا نين و ؤرلاه 1

 انشأ فلا سارع 35 يلق لا سرا كنا

 هتعتل !هضوسلعافو لتفوها او رك مسادنأ ىلع ل تل تال ضمّ لوق

 كاقف نان اللةيق اندلع الا لمتساَو

 الا وفتة لب 0 اوراس فلاو فصلا حال

 و هو هس 6< سم ها مد

 نمةنطقت درة واههح ىلا ا ارث وع و »زر ٌتاماذا ةيلهاملا فت ًارملا تناكئ 2 رالا

 ةياصماجنأ سان اعلا هعانق قت نما منطق فرط تجرخ 00 .اد طابقا

 هالشي |وقهنم وبا ةسأ اكلذو ف و

 ع هاهل همس هةر رو

 تاقسامسأ ارثاءوت 2 7-0 وناس مجساصن اثنان انة ااسأ

 ند



 ا اي حل رسم ا يسكن |يللا ع ويلا د در "5 اي < و عا "ا اال

 3 الا و

 م ءاملا رح د نيسل الصف 60٠+

 ص -9 ه - 227 ص

 بذل (بنرسإ) بيععارم «عمج و امدخادرىأر ىأ 03 اير ىأربوع رة 2

 نشقلا|تعسملاب ديزو:أ 6 :( ديول ة يشف ساب اا

 بطال ار ءالانبا عبس لوطلاورمسملا فليم مةبهلسلاك ةبهرس ةأ صا لوقي ريو <و م

 بلم انهي : وةرججأ ى هو ةيطسملاوةبط لاو هديزولأ نيد ادا نيد

 لبسعلانمطوب لايت لا بياعسلا (بس) َِن د ال

 ليقمنبالاق هوقو ىهطملاو

 ندللا ةلاضل اءامسب اعس ىلع #23 هلع رولا شوكلا واعي

 م - 3 ٠ وعم
 0 . 0 َه سومو

 شرت : الاء ءامديربةلاضلا"امدلو ةوط ملا بنوأ يش "لك وةارهاظ هلع 0

 ٍ رسفو كارلا زجألاةلاضا ءاماضبأ مك فشأو حاملا ىف وتيبلااذهو رديلاءامةرضخم

 3 بمسؤو 7

 ظ فرمصتلادك نأ ىلا فص نأ هبفكيّلو هبلقتيزالادارأ قر هوما لاهو نكرم دع

 نمنونبن ولاول ناو تبكسلا نبا ىرهوملا هيف عت فصعتا ذه ىربنبا لاق لوقل ذب
 همه < ل 7

 هلقو ةبنولةدمصق

 م9 .ه< 5

 ناعالور سيف ٌسجاومالو 7 فزع هرئمال سم ةوسأنم

 0 و آه

 نيجرعسبل س شوقدرما + طا رد ءامدارأ رسال يذل نر أدارة يحاضداوق

 امموهو رتل ناهي كلا هركاوَتكناو رلانمةرفاسنلاى ىهو نوم عجب نيس تزرو

 : سيل طويلا هياعل دنا بد اعتو ب اعس هكلاسو عجب اودحاولا هيبصو

 20 8 يل د هم /

 دع أمس :هقلا لمت انلغإ الا لاساذاٍب عنا وئام و و نونعب اهدا وددع هيف
 و ١ و <

 لكسعسإ و ططع يبا نست وو يعدم اولا م فبل المسلح اد_:ءنبللا نم

 رى ت6 لو رب يس د« وو ساق ع

 عوسمو بغسمو اذكواذكهلىعسهنالف بارعالارداو فو هريغوأ بارمش ا

427 

 تسو بعسي ل جرلاّسغس عي دحاو نعل ذلكب شموع وس واذكاذك

 < سكس © هو ع 7 7.

 عمع هرم اوهلبق و ع وللاتغللا ماج ع 9 0 هود اقلموانغس وايغبس بغسل
 9 ةهضص رك ا ع

 نابغسو بغسو ةبغسموذ ب غالب غاس لجرو لمس ساواعس شطعلاو ىناع :رو بعتلا

 سس 9 ع هل ارو هس

 بغبساو ٍةعاجتىأةبغسٌسىذ ولف ىلاعت هل وق قءارغل لا و داش و ناع :وح نابغل

 ثددحلافو انا فران وحر طق أ لوقت هناك ةعاما ف لّسداذا بعطموهذ عبرا

 ريس مدقهبأثيدؤ-اىفو بلا ملا يعل نوكيكل بقر اغئاح ا مغا ناك ذا ,رمطْأام
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 ةضرلاود لاف هن ايوب ءاوب ا اور م رسوفلاساذااب رم ماب برس اهوحنو ْ

 نوع نمحرخ اذا كلذوأ رساملايرخلاعي و اهز رود -تءاملااهبق تست أةئر هلا بيستو

 برسلاو ايبتمربيو اي بد رسو مَا موال لو زر ١

 نيستا برن الا ةررس1 اد رسلاو 18 ,رعزرللاب رسلاو اوعباشتهيفاونرمستو 1 2

 5 (نعس)  ءايلافرخ « نيسلال دف
 هد

 هو 2

 رججاثال و ال لاقي ىمدالا 7 وقدنع وا اا رمل و هتنرسدقو
 حودم هم

 عضوملابرسلاو بْئذلاو عبشلاودسالاو باعتلار لبا كلا الامشوات م ذه كيل

 س 8" صم

 لد ترييتاكر قل عتل و هيرس ف ىشحولا نري اونا اتاميو سلا قوت

 ىتلافاغ يل اناناس هرمسلاو ام وطن ىلع ض :رالافٌتباسنا اذااهران' و ْحْض اوَمتانَلاَن واع

 ةدازملا نمت نأ رس رمش امياز انا لا د كرما ناي
 0 ع د

 95 لص 6 هع 1 35 95 همهعمو

 برسل ندهن 1 دلع بكس ..املااهنمّك.علايام
4 

 َتلاَساْداٌَ 78 اهنان رام ردك فحازأاا خل رستم لوقت رلارسك,ىوروةديبعولأ لاك
 مل ع سدرع و م ” و س 0-6

 1 --_- < ته مس 9 همس هيي د سد صارو ع

 هي م 00 8”يو

 دقو زركلا عض اوم بس فاني ىح ريسلا لسن ةدازكاوأ وأ ةديددلاةن :رقلاقبصياملا
 ا 7 ثم مو دص امص جوّ س

 لاق دتسنفزرخلا نوع ياما نزلا ىل كل عي 82 «وان رس رسل عمرس

 طابا رح و لويس

 انابطل ان برسل تلمعأك ل ر 'تريغك عمد لج و - ا حج

 وه انما 88# ب بر

 وألاق هسبف انا عباسي ت'المت ىأبارم 2 نمو ءاملانمّسب رست كلاموبأ
 مم 0

 م "جو .

 ِن دوبعد سانلابب رساهم هرط * هف ةقريشمح رلا قلبكذنر 5 تادف , شارغ 7

 2 6 ه سو 2000 0 هس م َّضط ةوصع 5 كيت 3 1

 م5 هءوع

 050 لاق 1 تاهو يطال سانا نمبر ..الارقث ىلارعالا نبا نعاس رف

 | لالا قوهو مشا ضار رسلان الاوه ملت بح بارشأ برو# لاق جالالا سيان

 سم هع وو 031 2 م ,

 العروة 9 : رصف بلاو مودك اولا فل حسنية طفلا كابرس 0

 هلئاو ه0 فرع رافلاب هوه وءاملا شن رالارمشلاك 3 104 0 وهف لح رلاب رسدقو

 ه هم

 ىفنو.الكان 0 وااو لا (بسلإعأ

 كرام لا 6-3 قينعلا لدا نمو "ود هوطلاٌةعيرَسلا لبالا ندب وخرسلاو سنألا

 0 اا .و ا و هو

 نيد لحرس ب وحرس سرف ليقول نمىت الادب م- عضعب صحو بلادي تعني مك أو

 5و ١  ريسس

 روك للان ودشانالا هب صوب حاصصلا ىو ضرالا ه بو ىلع تلي وطب وحرس سرفو ودعا

 ىرشزال ادثنأ رعبا بوعرسلا(( بعرس (6) )ب ادرمسلا ىهرج-أ نبالاق (بدرسإل
 ل ف .٠ ب .٠

 ١ تاس يان ا ع ا و

 اذكعوللا خرلا قلزك هلوق
 حيزلا ساركولعلو لصالا ف
 هأ روحو رظنافا ده عمو

 اذكهبادرسلا ىههلوق(م)

 'ىثهدعن سلو لصال اىف

 هحرشو سوماقلاةرامعو
 ءامح .رسكلاب بادرسلا)

 (ف.صلال صضرالا تف

 رخحالا نعلوالاو با درزلاك
 وذو هناس مد-ق:ىناثلاو

 حل راسا لابس
 هسيص#هرتك

 ائآ

 سس سس

 (لوا برعلاناسل - هال)
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 3 (برس) ٠ ءابلافرح « نيسلال دف ع

 : 2 ا 5 #25 اا . هام سم الس

 لاك ةرسلاىلاردصا !ن هذخاي ىذا دل ارعشلاحاصملا فو نطبلا ىلارذصلاطسوتبانلا

 ىذا لعوب ثرحلا لاق 0 هام اورد مل االو ناكملا ىلع رشمات سلا هوني
 21 «# 7 دس انت سس ب قت سس < لأ

 + مدح ىلع كانن مددصعو »* فرن ضساملد لآ

 مع ىلع 8 0 تت 1 2 .مذلا اذه كتلاعتو
 9ع 1و ص

 . ليخعاذه 5-3 انها نيلأت أ ىداعالاو ب

6 > 

 اذهىربناكاق لانج ىلا ا 6 23 ملل هتصصعو « وق

 00 نم فوزا و ا 2و ت ردك وف طرعتلا

 مر م ل ساه ع 000 7” 1

 ٍ نمهيلاعأةبادلك ةيرسسدسعوأ | موط» قاسم باودلا براسمو كا ارملا رهو براس 1
 - م ١

 ٠ وو 8

 ذدنأو يغار وابنو لاه رسو بكل قعد

 وو2 و ع د9 رو 000 9و ًع 5 5

 رز هيارق اووي زاسم »* هلانوهو هنعدون آل الح

 ودق هدو هع

 ةءاورقو 3 ل ةلاةفصش رخو هنوطن قا سمه هيأ ة1لاق

 و ءود 0 هوك س98 هد دس

 6-0 ةراخل اءاصتتسالا ثد دقو هردص ا :منالؤو هلا سن اذناك

 ندا ىرجاههضوعارل خش وه ُةَقاَل العادمر 3 هللا 0 5

 --_--ٍ سم# جنم ص دع

 نك ةيماا لسمو مهن 2 و و تاسست رمسلا نما كو ريدان

 و :ىذلاَباَرسلا ل. ةول الان رارعسلاو .ةقرعلاكلتتاف ةمقملانيشلاب ىتلاَتلو ةقرغلا

 انطرصلا فري وصب ثوكيىذلا" الو رايها اًيباًمصال ضرالا تطال اهنلاّقسن

 ضرالا هج ىلع ىر كي ىذل بار ار ل1 تيكملا نالاك و ضرالاوءا.هدلاَنيبًالالك اها 9

 ا ”الالاقفيريغمناخودحا ا َكاوُل الا بمدالا راهنت نوكب وهوءاملاهنأ

 "ىث لكعف ربل الاتاداوصتحا و رصعلاةالصيلا لاوزلاد يب ارمسلاوسمشل الاو ٌرىلاىصْصلا
 1 ال سا

 نا مويلارب نك ل ىلا عالاق فش ملا نع دب

 سر الاه جو ىلع ىرجت ىذلابا نإ او صقل نوكب وهو ص ملا عقريعذلال هلاتكلا

 متهلاو أ لافو ةلولؤش ياللا بوعلام ًارىذاارهو ىرغزالا لاق راهنلا ف صثوهواملا ن 0.1

 هم جم 2 و ب |

 ةامااةم لاو نورس برم وعلمل 0 لاقت ار ىر 2 ىابورس بربس هنالانا تارا
«” 

 ضضرالا2 تن لثموو ضرألا درب مل سرا او هعيش معلا د وراذا عردصتٌّىلا

 ( ربي دودو حرج اوووي حبر عوكل قع رجعي ردو هيج جام ب حاس عك هسا خ



 | (برس) ءايلا فرح < نيسلالصف
 ا

 م 9 سه دس 0 . 00-0-- ,

 ةعطقاهلسر ىأ َلبالا ىلع تبرم حبلا 6 هد رسسط عل هذا رم يعاب داوعو وشلل ب 5303

2 
 75 ه ء

 لورا 10 هبهجووهقب رطوأ خفلابهيرس ا قيرطلا ب سلاومطق

5 7 

 مومه نلشصلا قحالا ولحن »* اهتضعواهالوأ ب رثماهأ لح

 لل رعلاتءعتاذكعو ى :رهزالا لاك جفااراهالوأَب ابل الستار رلارثك رمش لاف | +
 9 رو جن م 9

 0 رطفكأ ءاشتيحْحَرسب هرسد ل نمْولاَتاماذار عنباثددح ىو هع نط ديد

 لدقو لابلاىنرلاو هلدقو ىوهلاو ىأرلا وردصلا ىأ 0 برسل عس اولدناو هن ع ىذفل ههذمو
7 5 

 برشلاو قيرظلاوكاملاو هون ب لا ٌعساو فلي كوري عل ىطبلاردصلا ع عساولاوه :

 الفهذا مهلوق هنمو موقلا برسل لءريغأ لاي لاما نمحترامورلبالاليقو ىارلا لاما مل ش

 عمد ١» 9و 3ع

 وق 5 الطلا دنعةًارلل نولوةيو كفى ةححاح الىأتاشسيح لعد تحتل امراالىأ أكن رسمنا

 < 5298 ع

 قالطلا فنولوة ية ةعالنا تاو ناسا نر ةماكلاءذميقتفير .هدباالق ىعذا

 تاكل اق ان اهرسرصلا يك سكاف ىلاعت هلوقىفءار هلأ رح لا هددْلا لأ و ةيلهاج امد. ْ

 َن درمسلاكن اك 'رصلا قمه دمدخير حلا ف عقوفنيلا ن مهياصأ ىذلاءاملابى يحظ امتوُحا

 يابس قافرضكا قلي ىذا يضولاافىب واش ١. تناك وةحيولع دعت اولا

 لوعسفلا ىلء نيمو ىلعُب وصنماب سولاف ركلا فتي رس دكمسلااهللاايح أ ايرسسرصلا

 كلوشك بنان الوعفمنوكمفاذكو اذك تاع قيرطتدضاو يبل

 ىنعملانوكيفركلا فول مسدمت اهماعل اناردا ريدنوكيتأذوجيدلا الكوادر زتذ-ا

 لاقو انرستوملاٍبرسلاه هناكف كلذفيك نيءرصلا فق رطتولا لما ههتوحايسل

 00 ه رطدلعجو بسلا ف ىرَتظلا ضم

 ملابس محللا بونت ملل راس عبشلا رت

 انرسرصلا فيل دس كئافةن الا ىنغما ذه ىلع وداو م.ا ميخلاو قب رطاابرسلاو هيأت هن وس .

 لاه هقرطامي رطدكلسىذلا لبس ثوحل دما عملا هنعدبالهسفنااق : رطتو1ل ايسىأ

 دنا يضم آن سور اطول ريع لاخأت 7 نسل ند 0



 اخ
3 7 

 و 07-00 ش2

 (برص) ءابلافس « نيلالسم 00014

 نال_ةو هزعل هلو هلام ئَرعبال ب رثسلا مانالذو هسقن ف ىأ هيرسف انمآ حض اولا ةغللا

 9 و2

 هنوتسردنب اركنأ :أو ةغللا ل هأنمةعامج لوقاذهى ربنا لاقد سنت فك ًارسكلا» هير درساف نمآ

 لهأ توالى أولو اد و هلاموهلهأ فن نم 1 عملا ولاه سْفت لاق نملوق

 عبط رم-«كلذاو لامولهأ : ةمانر اامانه»او درتسلا امنا وهب درساف نماوه لدي لهدا اووهلامو

 قييفلاو ه رس فاتساكا رلانوكب نأ كلذ فل الا ناكو اب علا و ربا

 ماوه لبو نيا ترس كلذاوهبهم- دامفةراعتسا داع 1 ريغ لما 7 هرسسفانمأ

 ٍِب بارس عجلاو باقل نماىأب رمسل انمآ نالفلاقب ككقلاانهُي را هم 0 رس

 ممو سس )وره

 يبا ارستتمأنزاوع نيو د 0

- 

اسنا !نم عيطقلارسس كلاببرسلاو
راعتاو ءاشلاورجلاورَقب اوءامظأ اور طلاوء

 9 نا نمرعاشد

 7_--_و

 ىلاعت هلل 1ناهجرر لعل هذّشن ا لاقفءاظعللاوعَر

 باعت دانس نم ىَشودأ 4 دعنا كر ر
 يس

 2ك ه6 لبس و -

 ا 1 رسرداسب - هرب زف ىلاتح وفرض مو

 ءابظو اق نم ٠ من درس فمان علها شلاو ءابل ءاظلاواطَقلاَن مّن رسلاو برسلا ىجمدالا

 اولا عبله برسل لعل نما لة لاو ميسا

 يبارعالان نا لتمر نسلاوت رار كلذّلك نم غجاوميدشَنلا قعدت انا 0
 - مهد

 '' الا نياميليلا يتعامل ذيل وبوسي ودور كش علا نمثولسن اعرف

 لرحواطق ايا نبه ردا ناديا با

 انيوتم رلاود لاف ءابظورت اي

 لزاوتاتانهمأ ن مديت فاطأ « ذر : رمسو هنم بيلا باصأامىوس

 ىلع“ انا نموءابظلا نم عيطة ا رسكلا اه درسنا ءابظبر 2 م اكثيدحلاىفو

 ارك ير فاه دعو ترسل انتقال ؛رسلا ليقو ٠ ءابظلاب هي ْدتلا

 هع و, 2 وو هس م

 ىلا ىلع ثيدحهنمو لاه زعأ سلا نيس سو هيلع دق لصقل لوس

 سهاده س« و و . و سرق

 يق أايشبرسلاه مء-لارصقاذافرباج ثي لد قو ةعطق ةعطقد]سرأ ىأ هملع هب رمسال
«7 

 : 7 لاشيو هشالا اوهوانرسات 0 منلسقواددنإوأ د اوهتلسرأ اذا تلاملا ترسله

 رجب . تنتييستساا

 هنلغ
. 



 0 (برس) - ءابلافرح .« نيسئال صف

 همه 7-95

 قعملاق هسه رطوأهب ا '.لحلا ودهن برم فراهنابز رهاظىأراهغلاعبر راسو لم افكت موه

 كىورو وسم يفد عم زلات رهط تاألا قاتلا قرم

 ىدسملا سايعلاونأ لاكو ىراوتلاّبراسلاورهاظىأ ليلا, نت ثماقهنأ ش مهحالا نع

 لاش رتتسمر اهلا را سترطقلاكو دحاو مدع كتاووهاا برا ازا رمتسملا

 ميه جم دس

 ه1 لبالاتي رس طرعل الوة:ىرهزالالاف هساك ف لخداذا ىشحولا برسل

 ضرالا ىف ههجو ىلع هاذلانيراسلاو :ٌتماش تحب ةردهاط ضزالا ف نسما انور

 ميطاتانب سيق لاق
 و م ومد . 8

 بي رريغ مالحالا بر رع دو 2 هب ب ورسويغ ذك وسب : د

 0 بورسسربغتنكو هول ةدحنومابب تبر سدي دابا هاورىربنءا لاف ]

 )7 :و<-

 تراسونهف ايورسبرسسي ل فلا فرسو ارانب رسال والي تن رس فنكمانعف نتنثامأ ا

 يللا باهشنيسشألالاك ىرألهحواذا

 سوم ©همدم و وه صدم #

 براسوهفمديقانَْح مللو . مهاب و راف سالو

 ىلا قتلا ىلعؤرتجال 00 هاك ؟ٌسانلا نيت اذه ىمصالالاف ىرب نال

 ع 000 2 وب < صوص

 ند ةوال ملع راغب ثاافوح و - مهلب هع مدقتي نأن ع مسهل اوسبحىأ مولد اون 99 راع

 ب داو ©

 اش اكس سهد انف َدقاَنعْلَسدَ و نعفانأت ثيحاهي تهد ص درالا ع راو -

 ٍباَةعَب صفار ءالا ناد 31 اهاعمىةبهاذ براس يبظو تار
 و

0 

 براس امد أ دنع تانى 3 هب بصب افاجالازعت

 2 م4

 َُس رقلهناو دييعول أهي مءواراملاهيأ ىضمهتجاح برس مهضعبلاقو با تجاودو

- 

 زيتا كافالل هياضي أ لاقي و بلعت هاكح «تجاح ف عرسي بهذللانيرقىأ ةيرم تا
 و

 هَ ع

 ارم ؛طأت تح أ نءاوهوىرمدشلا لاق ضرالا عدلا

 م تأَسنأَتاَهيهامك ابو د لحسن ىذا ىداولا نمانجتوخ 4

 2 و

 ةأمسلاو تقر سا ارساء رمسلا ىلا ءالانبا ىربسسنأ د هنموذلا ع ضولا دمي مكأ

- 

 ترسل !فلؤملشلا كارب تالاو ىلا ارعالا سا ع نع ىشاملاًيهاذلا ٌبرَتلاو دسعلا) 00

 رد تلا ب رمسلا نار ,ءالانا لاك مالا هيرسفاتمآ ص نم ثددحلاىفو'

 لهأ نمتاقثلاو ه- 0000 مسا خفلابهرسس ام نلف ص[ لوهقي شخ الا ةيويبعلا

 هدروأ احلا نيو هلوق 5

 ءامخل اياش ا نيوكر هولا

 لاقوةمعملا نيشلاوةةلمهملا
 احلا نيب ودباو رلاىناعادلا

 ها عضوموهوءاملاو مداد

 عود



 ظ

1 

 20 (برس)  ءبلافر « نيلالسف 3
 ووو بسم :

 | ْ ٌكأزامو هاوولا ف هباصشنال رطملا باصتاهييشتهب تمت باتت هتماع م هل ل

 لاو لوط ىأ يوب اهل لع ْ

 اهضزأواهةحىلاهتفاضأو هديصدعا ىأ هس ةجف تبصسنقت مانت ىورأودرعسثيدحا

 ار الا ثددحلا فو نسم اهب ان اناس ةمطافشي دج فو هريسفتب ىدياموها

 ا ليررعلا لو هلا قو هذ ورم برم ضرإلا ف برمابو جرخأب ورع تريسا ترسو ديالا |

 ماوصل فويس مو ا د امهالكن ايرملا لاس يشع

 و 8 د 56

 قو تعدم ولك النو لد ى ايل نمش َْن دف رولا ل ًاديلعبصتستو

 مده ايل

 10- د هو ه«هعاالاه ع

 1 بهدأاو يلق مةومىأءامز كيرالا اا زيولملا ءريدقلا فقيسام "لفي

 ل
 هانلدحو انف رع كذا عرغتالا لاق ا ل (ىابوضْ جرو برشاول الاتش

 ناصءدبرو را 0 ىنعملااذهبءاّيلابو جملا لو ور الوك أنا اذا تول
 7 ءءء 141 0 هاص اص نبيذ و 5 - ع

 ب درضي ام اغيلبانسل ناك ل" و نمل مسا نايس نانسي جن كن ناو دب سهام لك فرص ف ارئأ

0 

 هلوقنامصعر عش نموىربن بالا لئاو نامه“ نم لايف

 ظ اهيل لانا كان * ىنأَنواَملا ىَل العدم
 9و د

 شانك هيلا (بصال 5 رم ىرمشب باحتألأ . لا أسما مما ةباصتسو
 و ع

 ىنرهوملاو واوان هانيفريإ نعول لرأ هلل ع ةدالق باَدسلا 6 تىوعم

 وو ع2

 رعاشلا لاق نكن هون ناد اكءةدالق لعب رعلادنع بالا ىرهزالا ص عسماو

 ”مهمو 5ع م2 م مم

 ىنا ف ءوسلاة دل, ن مدن لع 6 ب وبيج عت نم باسل مويو

 0 ل ةهردعوهما ا امس

 صرنا 000 ةدصلا ىلءءاسنلا ضحسل_و هيلعمقلا ىلصىنلانأ ثيدسلافو
 رزسه9 مد 5رمةراك دة

 لءقو ىراَو اونا 0 كس تبع طيور ؛ الا نا لاف ةدالقلا عي باًضسلاو

 ءد م هد 6 ع

 ليلا شح ني ةفانملارك د دق هدب ةأهاهيا 0 00000 ءاودةفاموقنأ

 ىلا رانا ا ا” امن وسي مل ت3 1 اب

 0 معلا لاباس عجر» م ا 56 مم ل لأ نياشيدح

 نءالافو ُْس "الالمانى أن ارلالادلا ب 0 (برم 1( ةعراشم عكا د هسلاو

 ةعطقاهاسر أ ىأ لببالا لع برس لوقت ٌبورشتلذلكجبواهم ةيشاملا برت ابار ءالا

 ا دنغ ج2 ,َ مو. م 2م

 يه



 0 يك 1 لا "اللا ا 2 ا ذي“ 210 اي 2
 2 نا اج د 1 ا م ال زن ديا د موس لا ل ا و م مرد

 1١ اونو 3 ١

 ِباَنْدآلاَدَمَعتالئاشلا 03 بارق نم هقارذوعأ

 5 وه < < 9ع م

 بنيسيسلاو هلأ لوب سسو خا عل او وهو راديو تالئاشلا لا

 - سوس # )ع حاوي,

 را رثآلاْضا لاك هاف ةيقمنلا اههسس لوح ان اادمف هت حقو ةداغملا ا
7 2 00 

 ص الانس سلال سمهم نا ةديعيلا هب وييسلالف :رالاتسكل او قءعامه ا ا

 6 0 0 وه
 0 أل واهب 0 0 2 د و ام لاس عون سس

2 

 ساس تاه لالا هلل قهتمو 58 وتس هدنخا و راغتلا س سياسلا وبسابسلا

 ا هود ع3 مد ادع نص 0

 0 انستا ع هل اوإ_هح مسخ اكيساَبسَسدَل و 20 قاتلا ىو

 2 سوما تبيع سالم ا

 عطقاذا بسند انيلارسراساذا بسس ور عولأ يذلا الاتساع ازه

 2و ست ج

 ثيدحلافو دو جس وعلا او ا هج

 6-20 و ىراصنللد يع ٍسمابسلا مون دعا موب ساب#لاويعْْ لاعتانا ْ

 ةغباثلالوقامأو نيناعسلا

 سابا موناحت ٌرانتوم #* ما ازخب بيطلاعنلا فاكر 1

 ٌتابسسلا ةقشوأ لاق و رش باعت نع ةرخالا بسوُابسلاو مهل ذيع يافا
 ناجل »سو و رو ” - مو سس هم ا

 ىهيوعرْرَ سانلاون سحق ذدلا قرووغ فرو هل ءا ةشلا ىلع َقْسآلو لوطتو هس نمت رت

 دشنأو ينبآلا هيو سدرك ذو ا طن اخو اومن نوديربنتاستلا

 ل وه

 لاق قرشعلاك ا رمان ارح تن اذا هنأ ف صي ة ف تحوأ ١

 لمددقاب اسس حاب ا درُض 5 لَعَح اذا اهلأ روس 1

 لاقو عملا واما د ميلاد 00 ذي ىو سس ةيفءارقل !ىحولاف

 بارا لوقف اقف نياعنيدمنأامأو 2 ٍبسيادوعلثم قو قلَط 95

 لا دالك اًمضادوس 00 ان را املا نادت
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 عجب عجب نوكيفتب اص”عجوهىذا اباصس عجب بح« نوك.نأ مو بهسو ناموس 551



 900000 اللا ناسا 22006 - دوري دع نم دن اة ل ع م و ا ل

 ' ”ابلافرح * نيسسلا لصق 5غ
 مسح حم 1+ مب عدم

 هننائ ذرة ءثيدح فو اولا هل دوا ىأ بابسالا مهب تءطقتو ىلاعتالو 2 يتفا
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 هف نطتوكب حاسس للاى «-لاللبق والبس ىأءامسلا نملك الا ف ىأر هنأ نع
 هم و < مدسأ دوس ه هس ا ت67
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 1 6 لاظدقو حاشا ودراما ارهتعهللا ىظررع ءاقستساثيدح فو رعّشلا نم

 8[. وو
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 ا »ه ىو ا" ممن

 اوما نال هن. لوطن أر +لاطوقاطاوع هرعلاطدقو هضسن ف التخا ىلع
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 و مع دس
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 1 ف

 مهم

 ذخأ» لا لام كو ىرهزالا لاك ةعيرّذو هلضو ىأ ايدو جا فالف ىلا ٠

 هوقو ءىقلالهأ نم بجو نسل لام لويس نجلا لعَببانآلانهنم ظ

 لاكو ايندلا ف مهل صاًودهاجملاك 1 در نال قلل امسألا مات طقتو كاسل

 هاف « اهمامروا عباس ث عطعو + رغئاشلا لايت ةدول لد قولزانملا ٌباباسالاديزوبأ
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 متسع فاو #2 ملا د ردع

 رص وه هود نه م ه1

 ماب نسال كارت ل-+وزعهلوقو اهركش و دلاليا

 اكفنا 1و للخلاف نيدلا ل ضاف ناكذا بابسالا ىف قاد اهباونأ ى لاق
 ٠ م ادي ب 0 2 3 2 7

 لو 0 دود ا الوق ]ووو كب ول

 7 9 رود م هم وم

 اهبارغو كيفك الث ادرحن +“ ةطيخو بس نيباهيلعل دنا

 دارأ ل بعلاواعخمتمداعاو قداينالا اذهل مليا أي سووا ليقول ايبا لبق

 ةطمخ اوهو ل ا سأر هني ادن دنو مد لبا راشيل سدح ل ءلبجسأر نملدت هنأ[

 ةفعاسلاة لاا نوبشلاو عدل داون تاكل طاسلاو بسأل عم ١
 ا 8و

 بحل طلياكباقعلا ىلا 2 ةيكطبوبلاهلفيملابَص

 .نعساسملالاسيسةيلف" الاواسندلا فقام رانأ نياك ن ,هلحو زعهلوقو
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 تمل نيل عي قحإ سوء يلع هقا صامت اسم قار -ْن |نآ نظن ناك

 ددماف ىأ دل ا ليخاسسلاو ساس هالعمر

 و و د © مهر ص سس هم منو

 لد لك تدسأ اةديمع ولأ لاق و اقيمت دوم 3م حل كاد ىأ ختي هفقس قالب

 انيس ليحلا ديالو لاق لوط وقل لاباس ا اتد قوق راد

 "5 95 بوضص يف ني هل ل ها - هو

 ةدالولاببسينلا بسن تسلا عنيك كثي دولا ىف و هيردحب و هيلع بمد جب

 هيلو ىلاريعتد.ا املا لا بلوتر ىلا لب اوه اوشو بوسلا نموهو باو زلاْسَدَسلاو ك

 (لوا بعلاناسل - ه>)
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 تلد ثيدحلاىفو اهب ىنتنأمتافوصاهت ل بئابسلا هذ. نم ةبيدسىلاتدَمفانعهلل 1
 - و

 يد ممل !ليح الوقوة مين هيلعو دلاخ ىلع

 2و 2 - 0 6. ست ود

 اريك النازل بيرو اع * ا هرجع مان ىإ تملأ

 همسو -و هس هللا 1 وس هع

رفعزملاناقربزلا بس كودك #* ينك وأ فو نمو
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 داعب هج عتب لاا وا تعزل نول ار و ءزااطررتشمامو

 سدم قت هر رو م 00

 كل اف هنثءلطلا فت ءص فيك ل اقفال نطالب نينا الآسو تسال ام او

 2ث سه در

 مزمن الق ول دضَف سراذ 7 وقبل ف ته فيكتاس ياللا ن ه1 هاندا قةنعط
 همّ م وم عم م ما عيب معهم سس 5 نفع هك

 دروأ و هني هنعطابس + سو هيس و هتيس «ذعطفهسرف ا ف ةر عج داب تك اهتهرالف هسا

 هامصصو# ؟ 0 3 7 ه

 درر سناذهاتلاع م 5 تبسفم الغ مهند بسنأ» 7 قوس ردنا ىذ نسب انهىرهوملا
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 0 ريغ ىلع ىرهولاهرسضتملاذهىربنءالاق رع بسو عد بس الوقف مصو لاغةرقاعم

 رايها وسار هوةءسلاىفهدعطو زلم قعجَبس عاده شوكي ملا سيفا

 ٌبيقارعل هبل رقع هنأ ىلع لديامتو 3 ىرذلالا اوط موك بقاع 2 قالا تيبلاىفهلوشي

 7 8# مه 5 م6 ءم

 ع اورج ناكواه اع لاوو ةجيرل ا هذهردس ا دقو

 مم ء

 ينارعالا نبا ن ع تاروت لا ىرهزالا هتيم يوسع ىأفوبسوين ىلا "لول

 ىكوس و ع 2 ام اس ل

 ةددبددو 0 ل و مل ربل ىهوةبسلاعببسلا لب ىرهزالا لف

 س مو يردد

 داب بانْس ءقاسكلا بانا نم مالكلاب سيل هنال صاختإو صااك ب ةبدسأ مالدي
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 لاش اذك لد انك لاي لاو اى اما اي اليه نع (لاتو 1 ترتك

 ث -ٍ هم 26 + 27 «# م ه ضاوا عى ا

 امانا كلذماداذ دا حور ن مب سو رين مشب سوو د2 نمعسو انا قدري ن مة ائباصأ

 و - 8 0-3

 دبة لوقو ءاضدسل د 0 ا
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 0 سك ق5 مهر م الك نع 9-ء ىو #

 ولم نادل ا!بسي عدم 2 فرش * ىلع ىظم هيرب تاك

 سو د ع 8 و هس:

 ار عاش الي جلا نإل ىلتل اضن يباع لوف ده بئابسدارأاما

 د 0 8 2

 لس ىَث ةطلست فودرغد 'هيلسوت كَ :ٌلكرسلاو نكت لاب ورع هب كَ

 8:6 اك د

 تاءحو تدسورب5 د دلاىلا كل يك لو اب او ميلا كتدنو هربع ى“ *ىلا هن

 02 طالق



 14 (بس) 2١ ءابلافرح + نئيسلالصف

 ياله هالو لو كر لسقملا 3 رلاث نمت ارث اكل اربك نار ةلاثيدحلا
 «) شام 0 وح اع مو

 وفر ةراممغت الد الاا تال ع دا طإقو ههمأ بسيف _مأ بسبو ءاباعسيبف لع رلاانأ

 ا و نآصملادنعة هللا ى نوتيلا لم ىطسولاو ماهم الا نيب ىتلا عبصالا بام او مدلا

 3 ,وبدشأ مهيلاق و هيسيرامكأ مضلاب مسيلة بسسس ع ”الااذ_هراصلاةبو راعلا

 هاشمي ابك اوكاثن اواست همام و 10 نايا نونا

 ناس نب نجح جناب يجيلا# كباس ىذلا كبس حاصلا ىفو قياسي ىذلاٌبسلاو بسلا

 راذلايكسم وحس(

 ركلالاجرلا نم سنا ٠ يبت لا
 2 2-5 رخل

 و 5 69- عر
 ةمدس سوانا ههسسلاك اةسلج 2 ا : تم لب .ر ميا ا ركب 9 رو

 9 _ و

 اهلل

 ه5 20

 0 0 #2 يلا

 نارا لاق قاب بوب هو لدم ةسرسلاو ةقيقرناك كش ةتارتماملا

 هوم و مع و -

 هتموت يراه راسو رايس ةوقوباهلا ف عفا ا

 "هي و 9 -و س س هو مع' 5 ” 3

 قصي واهديدعايئابس 7-1 ىردنا ياا
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 ساعت ا 0 رلا باي لا يّنلاور عوب لاق توسل ا حو قيقرلا بولا ّبسلاو

 .دشنأو ةساهدح او بئس ىهو

 ما »ا سس ام ع

 ريو قرسك ايئابس ناو دولا عم ماو حسو

 اهنورالادنعخ بدو 1 ليتل اةيحان نماهي.ءأجن ناك عاتم ساب كارمشلاقو

 يلا ساثيدحلافو يق ةرلابوثلاةبيملا و تف هلوط ورجل

 ءايلاببويسلا ىهامنالمفو ةرامخلاريغل تناك اذا ىنعي 05 الا ا رلابايثلاو مو

 طب سان منا ل صتيدس فو اك ايا مو
 0 ي -4 هع

 نايت نأكل نم ىهلدقو دك ةئابايقام مة رض

 مسمسلا

 دم سوس عمم يمد سسمومو مهانسمسا سمول

 ا



 110 50 7 ظهر ١ 10 كاب ا ةييسلا [ حز سسع 7 0 ارا للا للا

 حاصلا ىفاذكب سنأب هلوق
 ند سلوىناءاصلا لاق

 نانةباو 0

 نيبوةمعملا نيشلا تش

 ”سيفعف هرتك 5 . الذ ش
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 ' وو بوس عم اوكا هيفمْضومدأن ءءاعووه قو ناك نق زل

 سا »و دول تت ديه اددوو -

 "ا ةفراوشفلظدد آف نسضدم ىلعتاقاهافَتةذاذا

 نبةدعاسلاف أسلاك قرا بأ ماو فيرلا ماوس هلا لبان بأ قوهامنا

 و ءوم سوثع َّ طع همهوص 5: سدو

 بأ مو ند صارخأو 00 دب هلو طرب الءانةس عم 1

 لع ءاعواضي آ بألا لاف لعدم ماناسوعلو وو .ءاقس ىلع فوطعم صارخأ او 0

 لس اراتْشم فصين ودل ل وق ةولدعل اءاقسنأ- ملا جامعا افو لسعلاهمق

 2 ل 2-29 6ع -

 د 5 ُ .مأهيق ة ةقاح طبت

 اًقيسشد ارو و 3 ارملا باكا بح 0 وي ىلع ةزمس 4 نيفترمملللا ًأسمدارأ

 | اذ اوبولئسس ألمان هتعموءاقلا تاعي ل ىلا قبشلاو باقفد<؟

 عضوامماُقزلانالاو هىذلا بأ يسال رهو لا ناب اك ذك ل مايقاو

 هس تقم 2و

 ئى وه اى ةرذاوذلات هعطقامس همس ْمطَقلاِّبَتلا (بس]) هؤأم انزل
 لرعا  ى

 ا 31 © "و - 7 ه4

 بقماش مبا 3 للا ىد سدد ْن اك اخ
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 ه مدع هما هو لل

 بعل !ىزب و ماظل طه د رابط يد صياب و

 مل"
 5 ه م م
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 تيذهلا عطش هناليقارعلا باس ى منسف فلك هيرع ري ءاممن هه ”1لبإس قا را

 عم هَ 8 6 ب سو
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 ة5ءمو 5 ل هر 65

 لا ىلع بس دع * ه برمدا ضرع
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 ه سو
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 امج شي رلا ل كش م نمسمانأ 5 هكا كر

 مع نسم 2

 كولا راسا 0 اراوا مآ ت سبام لأ ف كلذ دمع ااَعْلرا راو
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 وهده < 1 ع

 ةأ عاام هاتلكبشز روةةرو مدقن دقو كانلاب يسار رادكهىلاعف لد اللا فونأنم
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 0 5 :نمةينك ةسزوأو
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 | اة ينالاورموأ للا رع نر اة رف ةسرانًادارأاماف
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 مولي 1. م« هو

 لمقو ءاملاه محرر حومفم بهدمو ثويعلا» امر راانهىصَقااو اضيأءام نا اوننلا

 0 ل 9 ) 6 م م

 معان 3 ريس علان م كيل تقدما ب قنملافامغنا نحا 3 انال فديعض نادال دوه و ءاملا,بشمتب

 "سرس !ىرفعللان كرا( قل ؤياردفل عوصملا ل عفلانلوعفملا
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 ىرجانا ٍبازىلرعالا نبالاقو لاو ١ رم لسنا اذابووتا زعا ثا! بديلا (بن)

 هدو روب )ع رز سود

 اصلا نيب ىركت تلا كنا عوأ ادع بونخ ابل (بذإ ان ل اذا ناسو

 "ارش ربام قاف ل هنود مزال وا لانغب اضرار هقناتيدندظافو بوثملاو || ٠
 و 7 و 1 م : و 9

 بابل كلذ مفدماقل موي ناك اذاف بابل كل نم ىدفتي امهذهمكحاب رف ماعةما ست ةريسم

 هك ءاودفو اريثك مسالا ذه نولعتستةكم لهو ريثالانبا لاق اذرذا يلءامو ٌصرالا تراصف

 و هع

 اسال ملاك رين مؤ نعل لهأر ءث”لاق يوتا هوتنزالا هللاد_ 0

 ندعو
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 اذانق 0 وقد لاق وابد ردهتلا وهدنقز :ولّتددر > قبرا ولَخدف هلأ ى أقر م
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 عسجلاود-اولالبقو ةسبقزا متدحاوُهعسلاقرطلا لاو ىيرطلا بكا ءيتلافرخ

 ار عل رار
 بي ٌؤوذونأ لاق قيضىأ بقر قيرطو ءاوس

 ىلا را ا را

 2 هيل سراقة لثمن
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 ست م .م
 سمس ص «وو م

 ةقدض انقل ُ 0 اوُةقمسَص قرط ب راطلا ديبعوبأ لاق براطمنمابقرلدبأ

 لوقز ءاذه ىلءَبقرفمفصولهف.قيَضَتَقْر رطيايعللالامو مف
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 هم اك سم دى -

 لاك عضوم اأو ملا كوري و دحاول ال لفل ناك براطمل تدبر براطم

 ناكر نيذلارفملّنم مه سف اايَزَأ لطخالا
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 دشنأوحاصاذا ابق ْرمءاكملاَبْكرديزونأ

 د فرع و د ل و وهم و 5و 0

 دئامزة تى ولأن ندرو<ب 23 ىصشأ روس اكملا قزامو

 هدمموع همده

 | ههتمصمأوتاكتنأ ًاوديّسمك كرا يدا اوةرح -نباهداوذأر 1 قلاب زلايا ارعالا نبا( بك نا
 و

 راع ب دع 00 9 صلصال

 اهديك أر ا ةداسانالاوةدلولا دنعميت راه ورم اتبكصر ىرهوما هىتأط و

 و هش » هم سدد يورح ”هو اصر م هدد ىو ع ع ةهسع تس

 ةفلعتاةبك لاواهبصخت ًراهكرا بوز هتف وهما ممأ بتبكَ 00

 زهق نم 0 0

 ىم هظفلّى :ماالاىأ : 4 ذو ضرالافتبكزمأ الاوهو نوكيشفطتلان ءهئالداولاٌةمك لاو
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 ةدهوف كفار هلا بكزتاو حاكستلاب 1 كروم لا ل
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 دو - و 9 و 00 دام مه سهم )و سهم

 5 فلا م ةطوقلملا ةنوكزملاوه الاوت دك اسكزو ءلملا ب كزلاو برسوأ

 ءورةمح اعلا لوصأ نم لصأ ف تدأر (بان) اهنا ةسسالدنا ىراوكبا مكوك

 دم سداد مو ءول هر ري مف ا # م

 ثمللا ىثر ا نع اهقراش :لداهتز بزب دما ىسلا اوت ا دي اىلع

 لاق ديردنا ءاكحاهعأا ملا (بدانإ د هدد ىهولاف ا |ىعمف بدرا

 ٌّى سور ه9 ور

 بعأز ازملاو هشقريمكب عل لملم هادو راك ليل باب (بانإ تب تش سدلو

 ددنأو 00-2 ابعلزاو ىلع أن يغلاومشير ملطاذا خر فلااضيأ
- 
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 تغازاو هشير علطاذاح لا بَل او دوب نأ ليقدشير لوسر اطلابغازا (بغان )

 ةداااهذه (بلغت) هلوق

 ءاملا باءىف فاؤملااهدر وأ

 دقودح كلذ ىلءهقذاوبلو
 ىلع م در وأ

 تبيدس#ت ا با اوصلا

 هحيفتم هتك هربعو ىرهزالا

 ضعءر:ىف طي ضدها هلوق

 ماللا مذ حاصلا ست

 000 لاقو

 لا باب نماحل>ئىش لإ

 رشد ملالاف وهتعزتنا

 هن دعاقو عزتت اوزمتو بذح
 لعفلاق عراضالارك ذاذا

 هيف هتك ب رعض باد ند

 دهن ءاكملابقز هلوق
 وه واينات ادهاشى رهزالا

 « ةضورريغىءاكملا بقزادا

 تار 0 اوءاشلال هال لد وف

 هدتك هدرشك

 راو+انمةب وكزملاوهلوق
 قاهدر وأ 5 :راسعلا هذه

 ةيوكزملا بواقمفسيذهلا
 مدس هءوزكسملا طفل

 تسلق ىازلا ىلع فاكلا
 ملتلالزفلصفل ااذهنم
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 6 3 و 00

 هيلعهتتاىلصوبنلاىلاىدهأ ثيدحلا فو نيل قدوهو واح يلعن يتوهو دوسأ خه بعز
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 بالكأ داو اغصيت عّسالاراغصانهح ىلا ويا عانقلاف تع وبكر نم عانقرسو

 ب ولا عر لثماهولعي ىتا اءاعا نمسا اهراغص لفن مارب كلذكر رباهد اوان

 ءاثقل ا ءاعزو برأ عزلادحاوو تس الماواع انفاق اتركحص اذاق

 10 ووو ىم ءو

 ودك باو دزاك هكا ناودا ىلعامّبتسْؤاو تملا ش ارا وان
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 هر و
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 3 - السل او نسا مال |عطقدق 3#

 ىمدهمو و هم
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 تدمكلا لاق ءاملاريثكب غرو هايماةيثكلا برادو (ععضر ؟لثسملا
 7 لك يس

 برع ءركالاعت نمر واهارن 0 3 ليكمل كشاف
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 يلع



1 

 1 (بغن) 2 ءابلافرح » ىازلالص:
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 مامدءو

 هوجو للام لعثشدد>- فو ةملقوأ باف امم هبا لمد رمايءزءاطعأ
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 مكو هسخف:"لمكست اىف

 هسيعتف تك ىلوالاءابلا



 نرفى دام عقواهمعرب هلوق
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 , حامرطلا لاف هلوق

 يا ا|قوىرهوملاف املا
 ساو ىرهوخلا ىلعادر
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 فدصت ىبعازرلا لصتك هلوق
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 ناعم

 تعفدةبرقا اتيعزو :فلم اهلك ىأابب 1 ,واهعرتتالفءاس لا د م ىهواهلماًديرقلا

 - هرم

 المواقد ري رقبءاحن أ ثمل «لفهنع هللا ىذرميهلا أ ثيدح فو اهءام
 | 5س 9 مروسا<- 2 01 3و 9 3

 | ١ راسو عقاد عدرا ون عرب م تعزو ماقتسا اذابل_:<َّبَعُر ل بقواهلقتل
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 حامرلا ع نموبعازلاو هيقدر قعهتسعزو قلب لمب صرب اعبرس

 0 انىلاَ هوسنمحامرٌةس.عازلاو همدةمىفك 3-2 7 1 ل َعفادَتر هاذاىدذلا

 3 طاالاه دلبوأ

 ملا سد

 . هرم نيقارعلاع تاههداس »* اهو ةيبعازراك د 8 0

 ىعازنانسلا و الا لبا عازف لاقبح ركنا ن ”لسجر لابس ديالا
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 8م 5 1 اي 3 ىو
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 سس هع م9لسرم# ذو ام # تب سلا 5 -

 ةلظع اىألاملا نمةبعز كب عزاو عيونا كان هتوف كساد تاير ىاعنع

0 

 "ره ولج الر األ زا لساعات ند نهلة زمدد تلا

- 1 

 ٍِن



 - 01000 ا 558 3 2 نلارك 2 0 نحس" ون جب 10 2 نتادم" نير اء ايحقا. ١ | م1822“ ف ب
 هاون لب 4 , ١

 5 (فرز) 1 ' ءانابخرلا و 'ىازلا لدن

 اهني 00 ؛ دزلاو برزلاو هيقلشداذانرزلا برا قبرا لذ كاوهىذلا بزل نم

 د ا صءو : مدا 0

 ةمرااوذلاق لخدهنرثق ف دئاصلابرّرناو داما يقاتل فوديس لا هفنمكئاسلا ْ

 و موو

 يريم صاد سبا 1 00 / صنخشمتالن 00

 سا مطل ١ سو قت ص

 ةبيدازلاو + 0 "عضو بوزلا ف « ةبورلاف ىنارلا ريك برزلاو هل لربك تالحو
 1 قة وم

 فارزلاو همف نيك لا هغ وم عاد اةبعال ل مسافر علال

 كذلك نمتحاولاو قرا حاستلا قو س .ةانطا نهى .ةوهيلع:ن "و طساملك ليقؤ طسلا
000 1 

 ملل كارلا “ و ارو ىلاعت وقف اجلا تارك نءءارلانوكسوكألا ع ف 8

 ل رز قاتل وقف نافاس نزلا كودو[ كيل سفاناطلاو مءارفلا لاف او
 هو -

 نيرا اطسلا ف تاولآلا اواراملف برزادقو هرصخ ابا مرجأوركش اال !َيبارّرلاك

 هم رزاوذح اةريزعلا غب ثيدح فو شرذلاو باين مقربا كلذكو يذلا كارب اهو
 ا -

 58ه م م

 اهمحجو هضنو عفوا زرت آاوذأماسبلا لي قو فلاي رزلا ولا طاق

 ٠و

 اعبر لع اهي اذار ننس ىلع ناك امدئرط عليو

 ءاملليسمبرزلاوةنيدلاو ين يهموةيلعمق | لصدلالو رايلي مهبارزلا تاذو ْ

 لاقيو ؟ ى 0 ًةصالابارزلاو هدا بارزا نارعالانبا َلاساذاَب سواها

 تنز ” امهعجبو بارما تيكسلا نب الاف بازيلا فةغا بارزا ولاك بايرملاوبارزمابارل .؛

100 

 نمابرع ال رمل دنا ا نيشالو متاحونوءار ا كاذكو بارز اقبال

 ىد «<و 0

 اولاعوا واع ذا ءا الا ىلع نول دين يذلا لاك ةررلامول قسرا وبرتقادقرت

 مشان مه عش وااسمم اول اوايْنَص ىلع ناك امور رااةدح اوم مق اولاقأ امش
 1 < وه و

 ماستسسم قعاتنوضمإلا مالا ودايما توأت ىلا ةريظحاوهو برزلاىلا ةبوسنملا

 ةدسع ج5

 00 23 فينكلاوبززلا نبت 3 نعك حر فو ابغ ارلَمفلادابقلا

 (بدذ) يرو لكدابال تويم ور اتلاف فدا منأدي ريتا عضوملا ف ينكلاو ]

 ى ه- و ود 2 وهسه 2-0 0

 نمكرس تورز 1(بنذإ) تدعيلالا ابر ٍ بغر 3 0 الدق مديرو تلا
 ير ه مر ه6

 قو خيرلا بير هنوشل ءقو ب بولص ا ةولآ«ةوهو ةحمازا طابا

2000107 07 
 ثارغعرلاو لاا كب رلاو برأ سس مساع زم ثيدح

* 3 
 -هو

 نحارلا لاه تا ءانئبيط قدي نأز وجو دتك اربيط ىعبنأزوعو



 ىفاذك ةبان زهتدحاو هلوق

 ناك نافاند هلال ورحنلا

 دحاو هنأ ع فاؤملا
 ودىذلاداصدك بارزلا

 قياس دق دار اغلا
 م” ئهو ءأب رلا ىف مالكلا

 ىث ىلع معدر نم ظفاأ ىرت

 فدوكتنأالا م ىأإ | هثمعد

 هديفع فو تك ا ةلككلا

.. 

 (يرث)  ءابلافرح ه ىلارمن خم

 ها 0 ايدو و ه ا“
 ةبازنمفرسالوةتفلةملا اب برضت برعلاو سرط مد منال دعرلاتوصمبخاد | عه ال ىأ

 همر قى 1 و 5 أ س1 2 : مه مس]

 نم برضيبأبزلاليقو 0م نواب صدرا د_-اوٌلها لا اهيهمّسيو
 و

 سم عد و هد

 اذا كار اقأ رفا لا بوع لا #* ابر كأر بوعرم ا »*ئ دقو ماظع ناذرخلا

0 

 ىحبابزبايزلقفاهب ميسا ىذلا لمد اود“ | | دهصو لامر لع تادججنو امدهد

 مدعم <

 قاهباو اال هدم ماودأ را أذا بشلارا تع نلاهلع 7 ا ذاع اه 0
 ل

 هن مس ساوام

 هلكأت ١ تالراقلانم سن با نازلة لان وو مج اك بنا ربا ازال اولاق ماهر 3
2 

 دسمة مورا ةكلملا مسءايزلاو 00 نع عدا ع ل الملا دا رخالك ناك ا

 8 0 4 58 مذ - مو:

 ناسغلاق لا تفئاوطلا كوام. سدير وخلا يكلم ىشورص#»و

 و ه3 -

 ارح وجب رطل
 اه 0 : - : و 2 01 و 5ة-و 32006

 ا ميداوءانزلا ل ةسىفلاسام اهفلاح وللا ناق يدلك اَمأ

 ةاكاوم 0 ا ' ا 20
 نالعفءل عج نمو هفرصْنءز نمالاعف كاد ل عج نفس انابزو نطبهس روش و هنايردب دداو

 20302006 24 © 1 ل مح 2 م ل يا د

 ةلكىأ ةبج ز !تءمسام () هل+ اهداهيدزاو هبازو لجل بز لاقيو هو رون( بزنم

 "ىلا حز دنا عمال نم موندلاَسح نااديردوا ايلا (بن)
 (برن) هريغلاهظفح ات رسل نر وعر لك قر مزالا أو انئادت اذا

 5 ووتر
 ءاحؤ برحر اخ انهناك فقفرهل ا اذهديبعونأ ىورىرهزالا دسشاوىوقو اعد ىذلاس حلا

 ش | لا هل دي اول -.ءدةىذلاراوعلا برحرلاو مهو عوف رسم ثدد قدي

 ربسلا ىلعةبا_صلا هق ةقاذل اءامح لا نار مالا ءتاةثىور (بخن فصلا ندع
7 

 لبالانالوأ نموه لقو يللا لو ديد "روق «بارحتو مشات محررا ) زخن)

 ثىدلاىق و هج ةشاو مسج يملا طاغدقىزلا

 وأض اخت انوكيى 3 ةننالو نحوه لاق حوران لس. وهيل قا لص

 ما ص 0 0 سماو ل َتثوث و

 ا راكع د لذأ عرفا كنا ةونو كلءانا ا كت تأ ندريخلب زر نوبل

 توأ يا جورصأ مدور 5-5 رف كل

 همانلوطعنبق هذ نأ ملا عفاش وربكد ى مدع هب رثنن اللافو كل 0 ال

 : سن ير هم ىف - ري” وعفم م 3

 بلص نالف (باغن) اهدلو دشن, ةولاو كتقان دعت تارت

 وهو يور امي عجول عضومب اد و 1 .1!برززا (هذ) سانلاداز ا

 *«و<- هاما
 وذو ايرزاهبررأ غل اتي مارت تش نم ملا ةريظَح ةبيدزلاو بلا اضيأ يلا

 نيكل
 بي

 : مه



 ال ا ا ا ا ا 3

 4 (بز) ءابلافح « ىازلالصف

 89ءه2 » هوو ع 03 8 و سمع مد
 ىلع

 هيزرصقوهامص2لاطنأ ان هبمحأ ال هناا, تةاحدق دلاساو

 لاف ٠ نزال تنتمي مةوهزبلا ينال باو هس روبابزأ» بث عمو

 ماخماملا فيلا تحل ىلع د يو عونا ثق رعاشلا

 وقمو 9 هورمء

 تبدرافا# نلاقي اهسآرلاةير رقلا َءولَمسرلاو نيلالهأ فل فن ب لقورمش اق ل

 بس :زلاو #* َْت را فتكتاذا نع 5 هلوق هنموءاملاَديز سه . اوتيل امكف ملا لاو

 ا 7 . رهبنعتالفَبيزو بنعلاَبرأدقو سر دتدحاو فور ءمبّتعلا ىواذ

9 

 ااا ولابد قيل ل لاقخننلا بلال بار ءآنملار ءآلممساو

 لدقو هف ةقرعلاك دس لافي 00 رق 59 او اضيأَةفيدح أن ءنيتلاس «زدقوهسباب عي

 رثك أاذاناسنالا دش فانديٌوناَي راو ناعما فقيل عاما الا ميسلا

 لجرلا مق سو ناسا رلا كلذم ماو امهيغماصوي 0 مالكلا

 رم دس مس اس ع ةهمضصهم ,

 قو سانا 0 دثاسللا ىلب امم هسعش َئلمدنع توست 0 بت ني اراذا ظيفلادثع

 مد وممن وع - *- ع

 تيه امفَكِيِفَ : رحيرخ ىأ ةلافاصٍبز هرو تقر تحب كرقلا ضعيشيدسح

 هنمواظمع دئساافال راو اهلا يطع نبي مناف لوقت

226 

 ثيال-للاىفو اينيع قون اواموساتنلاهل ىلا را تالا لي قويه: زلاوذةمحلا

 هسأر دج طر ةرىذلا ع رقألاو هللا عاصشلا نات زر اجت مايقلمومهدح 2 اج

 تايحلا تدرك و اودو هيي قوفناوادوسلا ناكل ديبعوبأ لاق ناتسر هوقو

 مالكلار و ٌتضغاذاناسنالا قش ىفنانوكين اند زلاامهنيتبلت ٌرلانالاقب ولات هنأ

 امهليقواهاف ناتيفا مهونسلا نيو دوست ًالارمثالا نيالا دي
10 

 ىاف ديرب أ تْذن ير تلافاج أر يوبتن نال عكددد اهيكدش فنان 5

 زحارلا لاق

 قادو محرم ناني تب « قالللاوجاصقلارثكو « قادشألاتيزاماذإى لا
2 

 اضم كن

 قمزم اذار روض َعاذاَبْربَرو مالكلا ىديتلاس راو اندأَدوود ملا نمنادعأ

 1 2 - 7سج

 رجأ ميظعرأ فوه لدقو هلعرعشالراقلا نم سن بالا نمسلان را

 احن ثرخلا لا مسا رانوه لب ةورعشلان ست

 ادعرت اد الا عمستال 7 را باب زيسسحو

 3 “0 هيت عيا ا ا



 ىئاعاصلا يطل يغم هلوق
 باوصلالاقذاروفنلاالاهمف

 هت امودزردم ردا مازاخللا

 هبتك حالصل انءاددروأ ام

 اديس ١

 يه

 ا و اة ا

 1 (ببث) ءابلا فرح « ىازلال ف 4

 تايوشالا اديداس َبرشاذالجرلاَبأَرو هيو ع :رعيلصفأب_ هبات بألا

 4 3و < وه م ع9 هجم

 ريد راوقلاست ولا 0 اذ هبله بارو هش دز اوانأز هيب ارزاق تد 0 *ىاتاقو

 نيكل و ىلارعالا نبا نع

 فاو هضغباهف بت آز 2 . لاف ىلعمعوبْنحو

 نينيعلاونييجاملا ونيعارذلا ارعتة را كحصوه وب ار لا 0 را والو

 رعشلا5 ع رلافتب لورانس ا 11 ورعشل ل اوطسب ا “1 ت و

 نابجاملاو نينذألا ف رع رك سا ىف ,رلا ليقو نوُننعلاوهجولار درك والا فولو
 مش 2

 ظ لاقو ٌروُمَتَبَرأ لك لثملا فو 1 اني رَبي )ننيعلاونيذالارعت 6 الا ىو
: 8 

 ناب نذل نع ل نم #* 0 لطخالا

 0 دو م . 3 3

 عقووعيارصْوشلا م »# ها نييكنلاوافقلابزأ 4 رخ الالاقو

 لاك رمْتع راهي رضاذافَت انما ىلع تس هنالار وتلا نآلادوكبداكيالو
 ورث تعد

 هلكبّتيبل وعملا اذهىر نبالاق اروشتلاترَالاَِ ءانتنوأ تيمكلا

 ١ روُغملاَبرَآلا اخدت 5 حاملا تاو ها اي

 رعسشلا اذهتأهس ا طخ ةيئاسْسَدَحلا حالصا نباح يشمل اةطسأفتأ ارو

 اراسناك نإنإ ارح ةعج 1 و » مهلا قطع فلل ر

 م.

 اروفلا زال ساعد # التال نأ َنلطلا قوحو

 س*# 9و

 قو رعشلاةرثك ءايزندأواه ثاتسالااءانزلاو رهاطظق فتي انهو كرا لوق يد

 هللالو در باع اهنع لدور وتاذءابر لاق لضم هلسم نعل اذاناك ىبعشلا ث ردح

 9 يم تم ء

 رهشلان بت دحام ىعن رو و ُتادَربحَصلاة هاتلاقي ميناس رج هاو

9 

 ءارع5 ءاولاهاك ةديدشمأمر عا اهتب 1 56 اةفانلاب اهيل ثمهلث_.ماهن ا دارأر ءولاو
 ٠و هع

 بصر ماعو بز لاو ءبرربولاةريثكلا ةقانلللاقيو ربت اذار ةركسملا ةيهادلا لاقي

 )و: ود هداهم وه «©#مع تث< 9و
 كولو الشل:نموهو بورغا تدير ثبوت تب تاينلاريثك

 هت هم 0 9 سو سمع ه7 ود

 عجيب انيحابر مهلا نوعجريق مهدقورانلا لأ تعبي 10 رعبا

 هنطب ف عمتجا ىذااوهو نيحألا عجب يحلاو هع سمعت ودل دامو هيلاعأ دى ذلاوهوبرلا

 حضر عوهلاهوناسنالارك ٌدديديردنب اصخو نيل لهأ غرك ذل رةضالاءاملا

 دشاو



 ك1 (بأز)  .ءايلافرح كازا وءارلا لصف

 عن ههس ذات درا بو وذ انأو ىلامموقان
- 

٠ ٠ 0 8 1 

 0 نك را 06 يبولزببو قطع مشي

 00 ال لاهاكةيرو نعبد كش ءعىئ ارنأاذهىف يمصلاو ىرب نيا لاق

 ٠ ىنهعيلعجهالع نق د تعتمرعغو ادعتمىأي دق هنافبارأامأو 0 اهيبارطُص ولن م اردق 1
. 

 9 و ةدع 5

 بطلا لوقءيلع 2 تدع واع 6 دلاح لوقهي .لعوتار ١

 سس امص ص

 ىنباد أو بار اذه ىلع نوكيف « بير هس ر دق 1 ب ىوريو# بي ديو نم كار امكردتأ +

 اذه لعوميعمالاقأاذالأ لوقناك ةر . ءانعف ىَدعَسال ىذلا بارأامأ و دحاو ىنءع

 وقودر 7 رابثد لاوس 1 ةلالا بوستات بلا

 بوابه اهناوتبأ 5 تالا هر نا ىذلا وأ

 تيرا ىذل نأ لا ة .نب هير نا ىذلا لوس ىأءاتلا مضي تيب ذه يا يا ,رلاو
 م 0 ل

 ىنعمتب رنأ معز هلافءاتلاعفبتيرأءاور نمو ةيررلاه سيفو مهول يتب ٍرلابحاصانأ ىأ

 ىمصالا لاق | جاعوطةمةبح أو نكيالوتس راهو اعف مبضلاب تس راامافدس .رلا تيجو
 ع”م-و

 لد زختلا فو بي رافراص سضآلاّبار و هرهأ ىدارأ لوقت البده عمن أراب ىسع بخ

 هواك * < د هع

 بوأاو يا انرأو عزم بان ررعأو تيراكذىأ نو رمش فاولاكممنإ نيزععا

 يمد م 6م

 ىراصنالاّكلامْيبعَك لاق ةحاملا
 ه3 هه تدع

 انريسسلاابمجلا وشو * بي دما

 مكبارأم مهضعب لاهو هولس م مضع لاقف ملسو هيلعاقالههقلالوُسر اي نأ 1ثد .دلايفو

 اهعطقىلا كيارام هنعهللا ىذردوع منن اثيدح فو 1 اؤسيلاوكتجاحومكيراامىأميلا

 وأ لاق اسامى كير ام ههبوامغاوءابلا مضي نعي نوب ذكك ىلا لاق مالا نيالا

 هبورباذكعولاه هيلا ونة مىأ ءابلا عقب كبارا باوضلا نوكمن أل ق< ىنوم
 ع 0 و ع هذ 1

 رج أن الاق وبر تالا رلاو مهدكعت

 م سدع «

 3 انالاَدنِعَس : رلا لء[بامقم 6# هما تدب ىنأ يح هيراسك

 اع ؛ماهيليقأ اها ارتب را بز م (بن) .(ةهلاعا لا لصف ])

 اهله انتا ددلوززج رلادأزو هد :اردقف ناحل هت املكو لاق الابائدزإلاو
 س#ث أ <

 © مهد 8و ةودص - ه ة وك 9 8 م١ داو <

 انِضةحماهكلجوعوا ةيعزو ةيرقلاتبأ ارو*# ارعسمم ميرقلا بأ دزاو»لاق ىذملا ف عرس أو قيطب

2 2 



 000000 يفوح قا نا يس مل

 ل ا سس
 هيرارسا )ا (برزرلا اهللاو برعلا ند «نطنولأ هم "وروىلا ارعالالثسملا

 ىبارأورمآلا بار دقورمأْن كنار امبيرلاو بير عهباورسكلاب يلو هملول

 ةهسد دع -

 ا ارىلبقوسب رلاهيلاَح أسوأ تبدوُد : رهيفت عج لج رلاثرأو

 اون ليدهو 1 ركتو كي رامهنمسبأ .ًراذا دريت الف نب اروهيكالذ تن ظودس . رلاىيمهوأ

 ةمراذزاص لج رلا تارأو كس راهو فب ًاراذادبّتي ا لش ام شنانراو نالفى ارأ
 و _-

 مهو ه 7 و 1

 نموهاهرام قب وليت نان وى اه ؛ربام قييرب ةمطاف ثي د ىفو بيو هذ

 85 سى

 ب ريال فقاحلا ىلظلا كيس تي قارتدرمإلا اسف ار

 - < وه 7 3ه--

 ع راب نبل هنأهنع 0 5 ب 0 الىأ

 مس 9س

 هائغم همق د اقتتال بلاش نا نرقدلا كتوم ردقين 1 سانلا لاو 07

 1 رلا تارأ [ورضهدلاثد اونو رو هداو- و هرهدلا بيز رو هيفا

 ءاجاذاسب ه ريلج رلابارابيذهتلا هباومدس اها راف ربو ارأو بيرو هي داذ

 لدأ ىأ برر هم أخ ارو ىنباص أو بان ى أبر مالا ب اروهتمراىانالف تمراو هم م

 وفوبيرلا اركسس ذر رك دقوويثال نابلاق الا اذ- ه ىبازأ ةثدرة غلو لاقاةوسوارم * ىلع

 ىككش ىأاذك ىفىبارأ ل يقو ئككش ىععخرارأو لإ رلوقتةمجتلا عمّكشلا يندم

 8 ربالامىلاٌ رام شيدحلاف و هج ارتلق هسْشعِتسا اذاف هيف .رلاىمهوأو

 ىذر رمل هتنصويف ركب ف 1 ادحو و قل الام ىف ٌكشَتاَم عد | هيد و*املا م - ىورب

 نمللا ن 0 رلارعثالان بالاك اهنمئارلاو كابإوروم' الا نمسئارابكيلعر مالا ام_منغمهللا

 7 ةارلاو كانا وىفاصا اوهونابلآلان مسا :اراك هفته الذل كبلعي 2 .ردخأف ضفشأم
 :٠ يدهس و 8 /

 قانلاوست 1 ل

 0 ا اد ل م 46
 ىلا كلد رت 11 ا ا ما ب ل

 نرعلامالك انهّتير وأرى ريد حأ ى هارد لاقي فايعلا لات اود ف مهب نظام باكترا

 28م دودو هك

 0 اوقتف ف الا لدن نأ عكوامةزو دقوا ٌئالااولأاو ري ااوتك ادا

 ىل هل اريك نبدلا لاق يهالا جا ارآ

 موقأت



 2 - (بور)  .'ءابلافرح ه ءارلالصق .

 و عدا © اهم عه كم“ 2 ا 5 2 والا 2 وعم ' عا اسض 08

 0 كانإ وردك الوش سقس هك ىدلا قالا رم الالي لعدار 1 لثم اذه

 دكر و ه» د

 نواف الزر وأ ع عد اذاَباَشوَبَدَك اذاَباشعارعالانبا ردكو ةههدش هسمق

 نم دلما وهوتقانلا محرفءزاموهل قو هءاهقاو هلقو لسلاءاممامب ىنايسللا ن ءةرخالا

 و هم 5-7ع

 ىرشوملا لعفلاة يور نمهن' اكىأد سعأ اعمى أ ءرشآةيور مشأمو امرطمدعت :اوتامملا

 لح رلا هي وروءانامتق رطتسلاذ اكلة بوروذل كتي وو فعلا هماجءامسرغلاةبدرو :

 ةب ورب نالذموقي موالاة ورلاو يور تسي مالغ كاذذإانأ اود وهولوقتل مَع : ٠

 م3 217

تو موقيال ليفو مهب اوحنسديلاودسسأ جى لقد مهحالسومهنأشبىأرلعأ ٍ
 مومو م

 حاملا نبةب هروليالان مةفئاطلاةيورلاو ش.علا ماوقدبورلاو ممألاو نشا 7 لاو

 ا بي

 ليقو ومعمل و ربذجلافو ليللا نم ةفث 0 6-2 نوبت

 لاق دو كلذكا لمللان مه 1 ري وكعاسعليكار مدنو را نمدعاسلاَد و لا

 #8 ممرو و سور © هم . هم وة رم

 ريترو روابور لجرلاباروةعططقةعطقىأ هبوب ,درملا عطاورلا بور نمانع قه
- 

 9 © م ةرع رس

 سنلاوندبلارثاخ مونلا نمماه اذا ليقو مونلا نمركسليقو ساعنوأ عبش نمهسفتتافو
 او 7 و هدوو ا 9 َُ 00 هما

 سثالاءارتش أ: ايور موقو ارئاناطلتغى اب“ اراثالفت ًارودصه أو هنأر و هلع 0

 مو < 8-3 ال 5 هع و هوو

 فو د موق نمل ىلع درو ىفابعلل ان 2 هبئارحت الاونايورو بورا تال رو نوطلتخ
 و هم5 ا# سس

 نمو لاشو اياوانتساف عمجولاووهسلا مهن يلام هدب وس سلاف كلذك اواك اذا

 رش لاق. او ركسف بأ رلا

 ماج درر ماا 5 2 ممم ع ميع 38

 بت 5 ص سس 5<

 كارل 0 نايوروهن ماو يركسو ىلب هيث جا فرخا

 و
 م صاع 51

 ى.6©هس 2 وس مس <

 ما! زبور بارد برع ةلاكايردأ ركالك اح اذا وردندتازو ىلا

 سبع تالفمهاوقك اذهولاق همدكفسراملَصَ رعت اذازح أرح ؟عضومفلاقو هك الفنان

 ي 9-6 هادو الون لل اما هك و ىو 9ع يا

 ةريسثك ضرالا. نمةمركمدب ورلاو تيعأاذاابيورتتالفةيطمسب ورو همدروةي و هعيت

 اسس 7 م4 ا

 لصوبامحدقلاةبور كل ذكو لاك حالا نب ور ع ممهو الك ٍضالاقبأو مرعشلاوتانثلا

 2,6 و سوو ري شد و

 لأ نع شر او هورذعا نم دمصلا هب رك بولك هبوزلاو كلنلا ارت ال بور عمباودي

 (لوا برعل اناس 7

 و ةرثكن لكلا ورع ار بلع نعءامعأب و رو ل_جزلابارو ىلهو كلاهو ومو

 افشل اولا ف ل درعا ا اا ال لا ا
 1 5 ا ايا ل 0



 0 ل ل كر 0000

 00000 فر .١ هابلا فرح, ه ءارالضف 4

 هدو هسدع و معه

 مق 9و

 دوش اج 0 5 انا كنا كرد نم

٠7 (9 8 

 اد ذابارىارعالا لوقن مشا بوري ومد كنه د .ةنمللان“ ءالا طاق ىأبو يوه مهلوق فل بقو

 نا | | را دره سعرسإ لاذ وا ظقززلا لص

0 

 ا 3 . سدم عاس م 6 ل “ موه 5

 8 اور ورملا لبقو اسارولعحهءاراو يللا بورو اهرك ذ ىضمدقو عدصلا
 ٠  0 5هءوث ضو 8 5

 دقىداانئارلاىمدالا لاق ضخ*ء؟ملامو رضذامنوكيب ئارلالبقو ديزلا حارخإو ضخ دوب

 - وسوءو وذ 00 ف

 دسعوتأ لاق هندن زد خو 0ع ءاق_ىسلا ىو*و دعب ضدي ىذلا بورملاو هدير تحي رح او ضخ

 لبالا نم ءارمشعلا ةلزنع هلاح ىلع هعساو هدب عري ىح .<-اكلذلاربالةتنرلو 4 نيلاَرُعَحا ذا

 يبي دشنأو اوما وهو ضن لماما ى دو

 رثادنا بئارلا كن و 7 0 امزعاموأ لاق

 هد ١ ةده'#

 دق ءقٌضَخمأ لا لرد اناومديز عدنرلو رض للا ا ند صوخعللا كاتءامالوق

 ه 5س 8 هو

 بريوو هضم م صدقا يرد هبل ةدقءاقسلا يفهماعَح اذان إلا لادم بولا ديزونأ تار

 2 ص ص

 فو نبالا هب: بوري ىذلاءاق ساو: انالابورماو امك بحل اوق.دارأو هل اوقصن اذهان_>

 لاق. نبللاهنقبوربءانإبيذهتلا
 20و .ث ه ىس»

 بورما فاما ض خس د بدن نب اع نمر

 ذو الا كو ع « قو« نو

 تحتي اقم اادإصأو بو رمءاقس مزاطم نوع أ برعلل ل ثم افو نَا بور بو سما ةسو

 .٠ 0 عوو و هدفا ءو

 اة مزوأ كرز رشدأ ل بقري ملا 0

 ؛- 6 دوس ) ه ء

 ةيشهنورلاو هكا اردإ ريس التو 'ؤ نو ورم اس وولطمنوهأ عشت ليلذلا
 و

 -و'و ه6

 نبل راو وزاد فزع كك خا هيلع ماذا كيور كرنب ورملانلللا

 و87

 مكه دهرا[ ش لا ىو يوي هيون بج نيل درو عار نعت هلأ
 ”* سا ساس

 د3 و< وووم ه9 .٠ و م26
 ىعسا 0 ويلا هدي زهمق ىذلا نيللارع 24 ,ورلاهريغ هر ال لاقي

 هنو ةيورلا لاقت ىد لام ولة كد زدلاذيت اف نول عع ارقابل اثنف دلل حف و نان نعملابا اراضبأ

 نعىرردار ءالا ني الاف زدهتدقوأب_ثسأا مكى مس نيل يح لصالا ىف بزل ظ

 د ظ 2 باعثلاع اهنمست ارلاو لناورومالا منيل ارب كل عام ونعمه ىتيدرم هتيموفركيفأ
 ازه



 ار رس ا ا

 غم 20 (بور) -  ءابلا فرع .« ءارالسف

 ه* ةهدسموو م 2 دوي دود ا

 كحانج ليلا مهشاوىلاعهلوقو اجعل 2 ةعنصلا مكحاد>الاو سرا 1 ١

 ءارلا ا ف ءاهأا كلرحاذاو ءارلا مضءاسهلا مزج اذا ب حرلاو بلا نمقدساوبأ لاق بهعرلانم 1

 ابا هديل وَلا اقيانهه انجب عمولات دمراودْا لئمدح اوامهائعمو

 سانا تيخأأ اوىر هزالالاف هرم بْهرلا بحرا م هلوقفف و لتاشم لاهو ىرهزالالاك

 "راس فاسلا نماماما ٌتْدَح و وولو ةسيشر رلا ىنع؟هنأ بك 9 نم هلوقري_سفت فاؤبهذ 0

 قوهم-كلا بهرلاو هلوق بهرلاو داراسلعأ هتاوريسفتلاومالكلا قايسبهبشأوهو : 3 ردلاف عي دال يال
 ىرتاكمكحم ا نمد ريغ ظ
 12 ا 2 بَحراوُنْداوْن علا صربملامكل لاقي ورعولأ ىف اكأ ىدر رى ءيثلاتجشو لا لا

 : اق
 بيذملاىفىذلاوهفكير خلا ةباصشا نر ىلءدباهّرلاوٍباهّرلاو كى هبهرلاطأ اذا لجرلاَسعرأ كار ءالاننا فالثلاو

16 
 دنا |مهعملو هلمكتلاو ناسل فرطدن ”اكهريغلافو ناسللا ل :مىرهوملا لاق نطبلا ىلءٌفرمْمر ذهل افريظع و :

 هحيعمدصك || ©
 بح اص باهرا ىتاعنيامّىل ينل كامن فوعشي دحىفو باهر عماد لكلا

 نطيلا ىلع فمر ذا ولكم اسفل فو شخ فلاب باهرلا ارعش لمعت ن ملا

 ما - 2 92-9 سا ةهد ع د

 0 ةيياقر و ودب لوكا انلاتنأ , ارفثددجلا قو. 56 وشو ثوم 4 لان ىو رب ويناطلنا لاق

 ليمشْن «١لافو َه هد :اهزل لع فري عنا علنا فرم اوةدعلا فرط ةباهرلا نارعالا نبا

 بايد ربعو أ لاقو ناتي مفاعل لاو م صل نا ساو 0 ررددلا صقف
2 

 ئه ةرقلوش ابر نرخ لايهراذه لثمف لا ديزو لاق دب عزب نم لعل

 ص هر

 ىآ كاش رن م كلذ تلمَف لا د ودريغ رأظن نطل لمواد كنأد همح نمراخ

 ىشرر اذوعضوم ىهروام يأ ملا ابْعَر نمريخ ابهر لاقي ولاف بزل اوت

 انؤروابو ربو ريالا بارلعفلاو ب ُبئارلاللا بولا ( بور )) مسا بهمو كانه عشوم

 تفتك اذا كاذوٌتئاروٌبورّْلو بلر طخ ىلا رايق اروهف ردو
 ع دع -ة.

 حرض ضف دن ءءاملا طا هنال ست ارض الل و 0 اوهئيلادنك و 1

 بوما علاثوشلاو نئاراازللا نواف بورالوبو قلت ةاعد رعلا لوقت ميز

 عيبلافّبورآلو ب رار لا ادمن أرغم نهلسعلابوُسلاو للا بورلا لبقو

 ريسفت قرثالانبالاق االول ابدع مءئك رب ىفإ ىأاهعيبتةعللا ف كلذ لوقت ”ءارشلاو

 مهلاشمأن مىمدالا مدنا ب ٌبئار ضو انبلل لق هنمو ياالو شغال ىأثيدملا اذه

 رع موسو مم

 لح رلل كاي ت تدب انو حش ب وشي عمد معسوب أ لاق بور وول وشد روهبيصتو ئطع ىألاف



 - _(شر)  كابلافرع ه ءارالسف 0 1
 2 ' : هاا هس : م 2و ه ْ .٠

 ءاستخ الكىهمالسالاىفةناشرالثيدحلا فو فال دانس ىلا وكم ةنابه ةرلاو
 9 م « عدو 1

 لعدم نعل وزع هلل !ااهعضودقو 2 ةنياهرل تناك ام كلذ ميشأامو ل سال قانتعأو

 اوناك فودة بهل ن ماهاض و لاك اتراسنلاة تجند ,هريثالا بالاك ملسو هيلع هللا ىلص

 10 8 5 م ع

 ىحاهقاشمد عتواهله نعل رءلاوأ يف دهرلاواهذ الم رو ايندلا لاغش ثأنم ىلغلا نوبه 0

 . 5 0 / 2 و 52 س و 0 0

 اهاقزف سدعتلاعاو !نمكلدري-ءوهقنعق هلسل_سلاعضن و ه سفن دك ناك منهن ْ

0 : 0 
 ةيئابهردناف داهحلامكلعثد دا1افقو اي . ن0

 ا موو اقع

 : نمرثك أ لكالودهزالو تالف ممكوايفاودهز اب دلا| اوكار تادقانهي ران ديرب ما

 الصف اَلَعالمالسالا ىف :ةلهرلا نملضفأ لك راصتلادنع سل هنأ أكو هللا ليس ف سُفنلا لذ
 9ورومص ع ضاع 7 ص سس 6-

 ١ ْ الربع ض منيب هدل باب عرو هللا ل يبس داهم امالسال امان ةورذلا اذ_هلوداهللانم

 لاق ا ّ زو ملا ةقاثلا ىف هرلا و هيأ صيغ نم
- 

 5 هموم 7سدعو او س # ةدممس ىو

 رئاط معاذ مذيع باق #23 ةيذرتك رثدق ى هر امو

 رعاشلالاق 000 0 اان هه ىهر لرقو

 ود واش رتكر كراذاٌؤ- تر كفر تالا و كاف لمسنا ىنلا لب يا ليقو

 رعاشلالوقامأو ىلاعلالَحلا
3 

 اروكشلا اولا لعن بهن -* صلاة وز ندا

 لاق هنأ كار -ءاآنع ىسحو لزخواهر_هلق ل كح تلا ى مو ةوزل كي «به هانا
 . م

 "01 لا ترا اجلا رد واهل اهدى باص هلعدعق نلف

 دى هدو

 لاق ا حوب ثا ماظما ا ,هلالهكبا بهرلا لبقو صاضٌب حر ةقانو

 3 و

 ٌنيقرلال هلا هرلاو مظعلاليقو قيقا مهسل امهرلاو «قاحأ : اًشلاناينيكب عَ 2*

 بي ٌؤدوبأ لاق باهر عحباوماب لا لامننم

 رة 00 1

 عزةمْن مشير باهر ضِس 2 هقكيبالكلا برد

- 

 كذهلا َّئلار ْمدلاعو

 و 1غ ٠و 11 وامي هوما

 دج انجتو باهر ضب 0 مهدمعو ع ىستنس ىلإ

 و هع مهو ' يا
 درر هدة وهم صم 23 هب شْحَت صلْخامراصو

 ب 2 فدعا



0 

 1 (بهر) 0 ءابلا فرح 23 ءارلا لصف 0 : 0

 ةناو رى ءاس اذكهريالانيالأق هدمه .هراهببث د الدنس تيقيفرعكلا عاض رثتدددقو هيعرلا ا

 دمه و مم هم دءسصو © | سال ص 2

 همضهرتساو هعز ةوهقاد ا هع رسأوههرو ههرأو هللوعفملا لع بودنم وهو تبخر لجأ نهكأ

 8ع 00 سهما و

 ٌّت م :ردسل واو هو.هرتساو لحوزعةلوقرسف كلديو نسال هر ىحهتيهر دمنا

 ل” ةع

 بهَا 0 ىلا مجالا ةيعارلا عمال ىلا تيب زي تي دس فو مهوفرأ

 رزسم' و هو ع
 ىَتابهارراصاذا ل جرلابهرتو انف ابهارك_م-أةياور فو فرو

 عماوابتارخراوتم ل رسم راسا نقد ةعموصل ادي ابهارلاو هللا

 نالعف ان. ىلءهلعجا دحاورلعجن ةامجوادح اوتار نوكيدةوأطخ نإ اهّرلاوناشَرلا

2« 

 تار ارعالا نس ادشنأ

 ةءدمصص س ايومع 7 4 مم +89 ةمداه 9و و-5-

 لزنة ىىسنايهرلاردال ه لكلا ىف ربدناهر تلكول

 زاجل اهروي ,اهردحاولاتابهرلا تءيتاولاق نوذاممب وكت مالكلا جودا

 اعد نامه در ىلع نمقرب 0 رحلاق واباوصناك نو. :رتاقنا و

 سهم هادم اصاوع89 .َ

 ٍ! رداغاالوُقعلا فك نم ءمدعلاو د ك2 لوأرول نيدمنامدر

 ةينابشرلا ءالاو ىها راد مسلك لاو“ لوعإلا نمن سما ردانلا ٍ لجل دءَصّلقاّلعَو
 07 سس مم# هد ثوم م هد ود :

 اهانيتكام اهوعدت|ةينايشر ودجرو ةفاردوهسا نيذلا بولكىفانلمجبو نيزعلاليزتستلا فو

 8 د

 هذهةيناهرلا مسالاوهلوق اوعدتب او لاه هنأ اكرعذم لع: بوصنم5 يناهز ىءراشا لاق هللا ناوضرءاغتباالاع ملغ

 وسيفتم تك دممس نب اةرامع عدس ل الافبوصنملا نمدلبةام لعام“ نوكيا انه

 9 قد 2م

 تراص/مةبشرلان مةينابهرلا لصأو لاق يرد ضي 8-057

 قصماونأ لاق اهوءْدَستبا هيا هرو ملاعثدلو ىعمو هيقطر مرا ور دق نءلضاملاعسا

 وم مو 46 ه6 هم 2

 : اه زارعزتاو ادوعدت اة. :ابخروءاوق فمما نوكينأامهدحأ نيرضل <

 يلا يل تكتل ادعم رفضا هانت امهنوك هنا تم :ركأ ارعو اديزْسيأرلوةناكاهوعدتا 0

- 

 0 ا
 اريسف الا فءاحاع وعدت ارخ اهحو همفاو هجورعأ هللاواذ هذ 0

 ١ اومزلأ انف كالذا اوعدتباو عماوصوابارم «اارتلال اع نور تيالاممهكرام نسل ا !

 ظ00

 صرخ ونس سفن ى عل عجاذاناسنالا نأكل قمه فاوأدوعو اكلذممست:أاأ
 و وم وي يهدد سوك 0

 رثالانبالاق اهتدازونونلا هلأ ر يدق: ىلع هله فوأ ا 4 .نادمزاه شلع



 ىرهزالاةبا وروه مشكل اهلوق

 هشكح وللا ل-هكتلاىفو
 ل ىييةع م

 ,ءابلافرح « ءارلالصف 6

 و ا . ,, ل : <-هعءو ه سك < يو هرم ) سوم

 هيدا ل "الاو + لوبن متولعو 5 هور لاق يل انمي بنرآلاو

 هدم »و هر دف ع

 رباطت كرك ىقْثْعَجاذااهلواًدجلال (قةعجات ىعوميلأو فءضاو ور ًامنأالإ هذاا

 م92

 ةمئزالاثتد أر ىتح هنعهللا ىذررعءاقستءاثد ددنقو ةنفقيشح ىلأ نءرخاتلاونويعلاقرتراف
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 3 هم

 تلأس مهضع لاه رمش لاه ىرهزالا نراق فر ذنسو قرولاٌضِِرَعىمطملا هبي ف ورعب

 0 اق تعتنيرآلاىدن وهو رهشلا# تس ب لاقف ةبئر الإ 3 نعىبمكالا

 ةناكب ارع 5 نمهريغتعمسو رمش لاف قف قولا ضِ ربع ى ومالا يشن ايه ءارد لاق م نطسي 04

 لاحت سأرلا لوو انيِمتح ىهو ةنيرأل ىه صنعا اتلامو نيرآلا اوهلوق

 عصر بغبنارآلان هةمدر الا هنأ ىيهصالا نع ىور ىالاو يت "ترين ىلا اذهو روصاموأ

 اعرتوارلاو نكح الب بارعالا نمدحا وريغهنعلأس ةفرطا اذهبي قعد قون نعم مشو

 0 .وهو لاك ةيدابلاتوملف ىهّسأرالو داو نم تاب ايانىفةننرالا عمسأإ ولاقا ورعتو اود

 ياا ايل جيمس يسغوشو هب نالاضبأ ؟ىهدالانعرك ذىدسفلا بسحأ اولاو ىدنء

 ا ,نعملأق
 و دهيم ه5 # ورا هم ه ل 5 دوسةدو ثم رص

 ترا وبلا عزم اوت داو 03 ةنريفاش قرت مان ينم

 0 1 مو.

 31 ىسلاب رهرو فاح يأ ردا بعرو مضاوي سكلاببه (بهد)
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 لاقيثويهر لجرو ٌىوحرلاوتوبكرلاو ىغرلاوبهرلا مسا او هفاخَة روايه وابشر
 هممدعل ءهدقزوور و. مام و -1 9)سص ريوس ا رودس

 ىرهزالادشنأو هدعوباذأةريغسهرتو م-رتنأن مريس باهرثن الأ توجر نمريخت وهر

 : 5 1 2 اينا ع

 هس ”اواريع فد. حاجلل

 ايل ىذلا رك ارامع 7-0 را للا 3 [يهرئاذاا ابهر هبطت

 هتف ربا ثلا لاذ ادعوا ذاامهرئاذا كلو كلا هلاقباكمسعريَىلاهابغر
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 ا ا 600 ض2 ماوس اين ات سر ل ا ا

 4. (بنر) 1 ةابلافرس « ارا 00200232300000

 ناهي نزولا ىلا حاتح ا |لرعاشلا ان الاسقف هوجو تنارألاوتلاهّتلادب رب 1 ١

 فاطخُلا اهغو وشل ]م ءالذ>ت يم تاققلاةاوعشل اويل فرسءابلا نم ليلا 1

 شرقا ديرباهفاوخو دا ىلا :للاملاءامَتاو ةطظ ا وداشاو ىلا هراقنم :
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 ”رسولاو عطل هلام لاو و تا ةارشإ عمي يراشلاوا يسن 59 :
 ا ا عى عد 0 مورو 2 1

 بترالاربوةزعف طاح سن رصو برومو بآل !نولهنوأ ناس يعاسكو ريثكلاب 2

 سورلا صح ىهو اهخارف ىل تدق فصلت ليلا قتلا قابترللك بترو امل-ءقو

 اهللعٌشيرال

 2627 0 و 986 م ع

 ب مهرومءاس 0 نممالغتارك « ام اكسو رلا صح لعيد
 ض#ث بد د عم

 ىداحج اماطخلوقٌلئمدإم اىلعءاامدًاوهو

 هوعد ههدت و |

 نيكد امرو ماطخريغ د نيل اهبىأ نم

 يا لايصو ع نيدررأ 1 0
 ع - 8 0 0 7 2

 راج ىهوانآلاورذقلادامّرريغ فرو بقا مئاهلهأن ا ىتارادلاهذهنمَّقنا ىأ

 لذا اوتولاقفلادلا فانتا معذأنألاديولاذولاو توما لابح يلاَذ تم ىذلاديولاو ردا

 مالك قيفورعملاو 03 ارك وبْنالَر خاف 33 رخ الا لوذهل مو ىرببا لاق ٌبصتنملا

 وهو 5 هو ١+ هو 020

 سايقناكو لاك مركبو مركت ومركم 5 أوك ع ا ةورح حموش كذب
 0007 هوو < هءوسو

 ةبن ره ضرأو ةراخلا ىو فان الا ىلع ات هجاذا رذقلا تين كلوق نهزيفث,.هد تع نفدؤب

 ماقلت رود :مولأ لاق تنارألاةريثكع ارك ع ةريخالانونلارم كب ةبترؤمو
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 ثللالاق لل هالات رة بام ةررعلا فتاك لاق #2 ٍبترومءاسك نم مال عنا 0

 كلك ال ثيلل!لافو ةيغطقنا .ودلاراك ا دسنع ىهو روصنمو أ لافد انسترأفلا

 ولأ آلا رألاو ضرالا ثم وأ ملكا نوكنألاهلش أ نوكسف فاه

 وو و

 فونالا مشمه لاشي بد «رالاه ةالافرطةسرالاو لا تاَدُمَمطَلاَدَ رماورع

 ءءء

 ئأتيرأووهيلع قلى صدقا لوسر فأن عسي ارداف رخل ةيدسيفو مهنا راو

 مو. 9 همو< ١

 سر ااوتنربلاو هت و ميج لعدم ناكل ئاوثيدحفو اى الا فرطةيت الا نيطاا 0

 هم 9و سا مهم 7 :

 بكى دابر لا 000- تتارورك

 ءة- 1 8. مههس هسو ا َ نيم
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 رك دم كلذ لح راو َتناكفن طمل أ ع نرد ااموه لقوا م لسيقو ةناعلا

 ليقو رم او لجيرلا نمجرغل املا ميلعناذالانب ل

 لا هسشح رفا اوهليقوح ريقلارهاظتك ىلا

 قوأختبكَر ىطاسم “نيب د قومملا تاذءاسيك- لان 10

 مس 5

 ىناسللاذشنأ بِك ارأو باكر أ عججاو

 9 < سه ع

 تاكرالا نس اهعملمحت 1 بالا كذع ىرعش تيل

٠. 
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 تالا كولا حبك و نشأقلا ل رمد

 ءارفلادشنأو ةأرملاولجرللوهءارفلا لاكو ةصاختأرللو* للملا لاق

 بالا وناحاّشولاالو » 0
 > ةوةوص 7 ا سمس هسوسشا ع

 احل !هلرالابعكيو *0بل الاتات نودنم

 بكارلاو بما سر بكارلاو لجرلاسك لاين زويل يقو لجرللت كر لاقيالو بيذهتلا
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 || بوكروهبوكرو ْتَعطفاذا ةنايلصلالصأ هكا 1 رابكلا لعتالوسأ فج دراهم

 لاق 0 .وهيلع هللا لصوبنلا كلة بعص ةف و ورعم أ "|عبج

 . اضيأأةبشع حر «بوكرف هارد نافو, ةيقلعلاكو ذب رعت 1

 0 ا عدي رك ل ل

 2 5 - ع م ك هدم

 اغلب, ىنأ نيكل قزاز عضوه ماشلابتابأ أةرمشع

 00 ا لاا ص مرتك در ماشلأب اولا ةةشاوماقبلاو

 يي 58 -هس) 2

 ب بوكر فنعم خود ن مموقلاو #2 21 يفعل هاك ب غلنأ
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 كحال داو ىلا ىيرآألا لسقو ىتالاورت ذل وكف ورعمسرا ١ ضر

 لهاكى الد_كنأو رعشلا فلانا ر ارض رفدب 0 ىايعللان ء نا دارأو بنار عمجاو
 و سل هم ب دة

 باقعي هتقانهبشي ىركشبلا
 0 م -

 اهيفاوحلط نمي دقءابملن 0 ةرداحءاوغش ىلع ىلحر ناك
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 اهنارا نمر ووىلاعتلاَن ماع هرم ن ءريراشأاهل



 ا ا ا

 نع
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 هب عم شل ر ابيع ذل

. 
 : سلا

١ 9 

3 

 لو نيكاسلا ىلاعأونيَدضُتلا فا رطل لفاسأ يامل صوم اتبرلاو دارو ئ

 باودللاب نماهلكعبرألات اوال قيدقر ءديقرعبلا ةبكرو عارذلاوفيظولا لموت

 لح هن كبك قوت ثوم فابسللا كس ٠ 0 :لك نعال ةرمةيكرلا ليقو فيطظولا :

 ليقو للامر 1 نمنيطت اا نيبام ىهلي مونت نب لو دبالبقو داس ابيك رلاو

 م لا ا ا 9 7

 نطل نا الل يي ا ف لن يوت

 سس ل ا تت
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 لمتسلاثاكرو هدوكف هبسسذمل أ عب رككأ كيم كافل قت اوؤسالا

 بك اورو ليم لا ناكر ساق ت>رخد-ةلاشب ةوأى عبتلان .حرسخت ىلا هقياوس

 امتدح او فداورلا يفرحوملافىلاماق مانسل امدقمف ضبَّقوفاهضعبَو لا كا

 وِ 2 1 ء 4

 نم ناكتانانالصفأ اامأو كرئاذا ن نطل نايلي نذل نال_هكاربسعبلا ىديابْ رو تك
- 

 5 الدو »وو 8

 لصومب ور اويل فو ءودب ديفا عبر ذل ناوفرلامس خت

 رو مو

 تيل 0 2 زريكل اواو تايوتا اف عملا اداذخ ىلع جب ا ظآ8

 فمان قطن ريدا اوما ارسل ءال م ىالا لعق ىلعناك املك

 ىزخالا نمبافعأ تيكر ءدحإتناكاذانكرأر سدو اكذب ركردقو ةيكرلا ملقا ُ 2 و

 بتك لاثماكز هكر ل رات رود. بكراك لجزابكرو ةبكرلاف ضان بكرلاو
 همهم وه دم هث ار سس سوم وموةدع

 م ا وأ ءرعش ىدوةيذخأ اذاو هلمقو هتبكر هرمذاذاو راو ل «رمْض امك ب تك

 وه ينساك ايعاازك هر قيدصلاعمةريفلا ثيدح فو هتبكرب هت يبرُش

 ىأ وبكر لون ايالقزالاقااهكدوز الاف رعتامأ نيريسنزباثن دحر فو 0

 َّ هن وا ماعدت ةرقص ل أننا هللا نأ ث يدلل ف و دزالا ىفافو رعماذ_هناكو مك 7 لو رضي

 | ةغلب ةمك| اة هو ناسك مأن م ىنفعأ يسلم رب أنبا

 نيش لك !لاقيو زياعلا ةبكرل ثم همامع نإ هم دو مسا 5 ىذلا صال لاقيو دزالا

 اة ةاابم ضوالاى امم ناعتيامعأكلذوزنهلاكرَك امس اًفاكت .ونابو سي

 لاقيدقو نغلا ةعرزملاو ه لمقو نب رهلا نيب ىذااو رهفللا ودومركلان هني ر علا نيب ام ىف

 بيكرهبفع رربىذلا حارشا
 ارك طبأتلوق ؟هئمو

 لفسم لة يذ بيكر وال 7 ةرانرو ىاوملا لع أىلءامومف
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 ' كب ركلاببكرلاو بكر عهباوراشملامهببك رلالهأو لاق ءايملابوشادع 0 هيض ليلا

 (لو برعلاناسل - 0)



 د دك و ا ا وتر مرا ا و ل ا د1 وم قاب ااا 0 ا

 ١) ءابلافرخ » ءارلالدف 5

 لمقوب لبقو بوكر ربل وكرم سر 19 وكر رلال.ةو ممل يس 3

 و مس 5 ىو

 عقم نا نو "اب 5 اهنك م هلاهات ارو: ر ل زئتلافو هلع ل محي و
 هو

 لاق مهيركراهخابت ارقؤ ةئناعلوقللذ كب ونوبكر اف علا نالءارل ع ىلع ءارقلا

 لى هم ال هد

 ةقانغبثيدسملا فو 00 كوم وال وك را مالا

 بسلا عما طعتاو فلاب د ولو ابوك راو بسلا مست ىأ 318 .؟رةناملح

 5 دم 1# 9وومسو

 8و ىو 17

 دو ء

 هتعاذاهقيرطومرنأَت .؟رلاقيبوكراربسيسيبكارانأل ىنأ ل عءاجو عن كأ 7

 حالا فر دال عالما رماو دولمة .كارلاوُبك ارلاو باقم

 00م و

 بوكارلاوةيوكارا ىهو فرع ضرالا فلس يلو لالا عوذج ف ليستلان هتشامب مارا

 لاهو نيو ضعب لوقاذه متفنام ىلع بوكا وثكلا ةأرملاةباكرلااغ اًدياكرلااهل لاقءالو

 تمص )5 هه هه َ 8و ذو

 اهماعم تامر وات دنع لكلا ىلعأ فجرت يل هليسقلاةباك زل ةفين> ولأ

 اذالوقي ىعدالاتعمسديبعوأ لافو ةباكرلان ههريغ ىيلام تأ مالللضفأن كت ملاذا و

 بكار يهب رعلاو ٍلْصَلاس 5-5 "ند ىهفةضرأسسم نكن لو عملا ف ",ليسفلا تناك

 ةنمانل لوك باتل بكر حار لاو يك اوراااهعج وب وك ارلاابفلمقو
 ناد ومص

 رداونلا فو ليم ا ارتوباضسلا كارو د باكراهل حبو د

 5 0-2 م 5< «ثواع س

 لاس سوىنلاب بكرو لود غوأ لودج ىعار ادد نسرغاموهو لعن بيكر لاب

 2 5مم

 كسر ةم الثاين كاوا 0 سمك ارا بكارتو بك دقو ضعد

 ناكلبقىذلاف ردارخ رح | 01 انسان :ةناعكف نال 5 نلت راشملو هو 1 اسد

 ىفواولاوةنك اةريخالاماللا لعق لوعَفوُح دم فزت لعينك اذا عند ةنك اسنو

 8 -و

 لع- ملانال النا ةك بكر صةاكي لاف بكرألاها نوكيبيكرلاو ةنك اسوم
 - سيدو دك < 020

 لزم ا نسسحئثو قيل لطم لج و 0 وو ليم لام لعفملاو
 0 م نوه

 5057 يرسلون مش هت وت اوءابلناف سلا بيكر ف

 ' '0 01 محاولا دب وكرم بوكر قيرطو د رق كرهفاندي زوأ ىحو بوكرلاو بنما

 ٍ دقرعا ذاق هنع هللا ى هدر ةريره أ ثيدح ىو لاول يركع وكلدكب وكر
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 لصالا



 00 ةدلو هيي 7-07 تصل

 - ل "”هتوسسصلل خوويتوحب - د او

 3 7-7-0-0 و ضخ 3 1 >2

 ”نننويسا يب ل ا و ا و ا تادوول سقعبع ل نع ىو

 3 (بكر)  هالافرح « ءارالسن_ 1

 ني--اكر نس هتواعّللا تال َرْمع يلالبالا لبالا باف لمتنا اهيلعرشب نأ
 سرص | ص

 ةدص هر و و 0 يم

 لم باكراضبأ يمىلااهيلع رئانب ملا ونت 001 ناإك لع اسعى عسل و92 ىب متامدعن وجر

 م م 65 مس و هي و هو

 ناكناوا راع ىعسن 2 وٌباكراهأك م هماعا و راصلا م ونو ورك تاويل

 يو صد

 الا و باكراهنك واهلا اهله أيا هسعلا سد دلوع كيرا اًومتناك انماعطاهلع

 ناونأك رى و ا ”اناكر انتج انسهلبكر و3 كل 0 اذا تاك 0 ١ واسد ذاكرا

 2 هب

 دأب تيم تدب اذاااكر ىمست مدتاغاواس ناكر هلل انيلعُد لوقت ةيعرم تناك

 8 ومع : 3 نفي 2و 96

 ادانوكلهتاغأا ةقب 0 .دحوف و نالف ب باكر هذه طقبك رتلتناكن ا واهطعر رداع

 مسدعو و هد 2 12 /

 مكنأ أهانعم اركشمانو هركشت الواوو هرعستو رمال لقعا بلعب كلا اتاك كرلانو.شعمت لم
 هد عر د 9

 موقلال مكى لاب الاّباكرلو ةيورالباضعإ مكتبي فلول طابو سفر وُ

 2 0000 هر ا

 م زارا ئبا لاق م دود تيا روت لح اذا مولا باكر ىغو

 نول اف نم لاحؤهر شم لله سفب ةبوصُن 0 مو كد رحتلابتاكر ما رلاع نمر

5 0 

 اهلسر ًأمهلوق لثمتاك لت رتثوشع ةردقتلاو نع ب قُم ملعفلا كلذ مقوم عقاوتاكرلاو

 مكس ًالامفنيلسوُسم م نيام مكسْورَنك ارنوشع قدملاو ار ىلا عنا هكسرأىأ كارلا

 كقلادئاساممَك الا تأ راذاامنإ ىحاهفاجت واهتع )قل اروك دينا ا

 دار َستلا لاقولاك ىرضتا لا بسحر اذكعريث الاب الاق هدف ا

 فكرللع دك "الا عذباو بك هاذه لوقت ةئادلا بكرملاو نوت مكتوب لحوم

 1 تن تعلو ُمْضْوَلاسكرْلا وكر ىأاكرم تيكر وقتل

 كر نأ هلناحاّذا فاكل ار وهيك تكرأ لاقي ةعا تا

 ثلا هلا لانك ابرك هسا عل رصلاورلا بك امداد

 باودلاوبك ارفسكر لاو بوكرالاو نا رلاامأو نما نما ل ماا

 لاقذ نيرة نيد َبررحأ با لعجدقددوسنموأ لوك اوه لاقي
 هرمو#ت 5 #> مهم

 رهعملابك ١ اراك 3-0 منبرا

 ظ ىنلاتملا نتمنا ْ وردد ركل ادم و ءامسلا تق ةنيقساوبكراموق ىنعب
 هس

 مساكن اوبك ردت ادّلكُب 500 و 6 رولا الان م4 كرات رك رثاو 3 0
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 بكرلاديبعونأ لاق هلوق
 ةرامع ضعب ىه ملا عج
 بك رلاهلصأو بيذهتلا
 لبالا باكرا و باكرلاعجب

 لا عمجت اهيلعراسي تا
 يبارعالانبادعبناسللا لوقو
 هزه :ردانوهو تاكر وبكا ار

 اهدروأ بيذهتلاةرامعاضبأ

 بك ارلاىلعمالكلا دنع
 وأ عمد زلادادبذا

 ههه ومنك هأ عصب مسا

 ءابلاف رح 1: ىلا ءاغا

 تبدل ببكين هولا ذخآلا ف ف ا دارك
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 ٌثد دوا و مهسفت ماب نلااخم م نم ديعولا اذهن أ عيروكلا لام صعل نمو ًاممْدَعلاو

 الل ري ه2 و

 سوف انين م كعجو كال لير 3 انبحرفكالب اذ دوك

 راكبا اهسأ نعم بكر اود روعغصت بكر اواهقا ارذةسهارتواجبحنملاومالا بايرأ رأ

 لاقلت مرح امك جولد لل هرغصاذهلو لاق طشرو

0 0 

 "اكرر توسل ا 7 ل اح 2

 3 رهاب رلاوبوكرو بكرأ عمم اول:١ الابيان هسا نأ وسلا نامل

 ىحناهدشن أ لاق بكر ا أبوكرالاو بكر َرلا نملك

 بيِذلااميأ مساوك هاب ولا «* هلتلق 00 .ٍ

 كارا كارالا ضعيف عت نأوأ 5 اهلك أيف اش ةلواام

 ياكراو ذ داشاذهو ة بنا !نماهنن وامه الو ل

 لثمفاكملا م ذنب كراهعجو اهظذآن ماهل حا والو*ي هلحاراهتتاواهيلع راس تاز الا

 ىأ اهتنسأباكرلااو 0 اعمنتا ىلصى .ءلاثيدح فو شك

 هقول نسا بكرل وخاف تيدح اذه عرهزالادردأ د كر نماهو دكمأ

0 
 ا سيخ لاو نال عروب راها ءالانب الاقدار رباك عم باكرا

 مبكر ايثالاب ردانوهو باكزوبك ارهنارعالا نبأ ب اكر باكرا عم ولكرهعجو

 لال وعم يععلوعفةباد لكن بكر اموعو بوكر حيلي ليالانملحادرلا وبار

7 

 2 ا رلاو جاشلاز ملبالار وهل ىلعل مس ىأ ناكر تبدو ا * رلاو
 سلع 2

 وول صمم سه- ََ هدو

 اهننردنيش افصند اوكمف هم هكلعوزغياسرف ةريعدسي ىذلاب تكرملا ل عج | ول -رلاز ْز زرغلاك

 م 52 هد و ه7

 هعقدسرفلا هيكرو ملا نميبصيامضعمل سرهيد ىلا وهلا ءالانءا لافو ريع

 د.ةنأو كاد ىلعهنلا

 8و ٍ 7 وه ءهجب < ءقراد دهم 2م صوم

 دوس نصورجم نم ناننوأو 5 اهكرنأ الا لمخلا ب كرال

 ةدادصرإك. د9 © ماا مزود سرا وددو

 تغلب ةبك م ةبادو بك وهف تكريت ناحر هلا بكرأو هيكل 1 لس نع رلابج كر

 ادججبح



 ا (بكد) ءابلا فرح + ءارلا لصف قيود

 ف 1 1

 ياسا ا < وع“

 معو ن0 # لى س

 هيكرو هيكردقفأ يشل ئ نو 0 راورضابانالكنالفّبكرو 3 رلانوهلاقي

 بكر كلذكو بكت و ايفا دا نمبكرو كانبثاصوضوبلوهلاَك ١ ندا

 2 م

 عاباوتسا بلك ا شعبة د نابت بوثلابكتزاولا ىعملكمبكترابل

 ىو وو ري .و يب «9

 لاف هن ناكر الا ب وكرا ينك ن ءىلو' لال ل 2 دوك رون اكروباكر

 كا رنا ناك اذافت ساعي ىلع ناك اذا رك ارانب مه لوغتهريغوتيكسلا نبا

 بحال ولاا لقول غ ىلع سرا :صدراج ىلع سيان تاق وأراجفأ
2 

 ةصاخريب <: ىلعناك اذا ب 1 ارانب مص تيكسلا نبا لوق ى ربزالاق ٌراكلوقأن كلو سرافراحلا

 اًرهلوقت كلدو نو لغغبل اوسرفل اوراجاوريعملل نو كن نأ ازاجهسفص تاق هُفضنلاذادي راما
 2اس شلع

 اة للا ل عمت أناف راجّبك ار وسرفبك ار دل بكار
 - مم

5 93 

 امآو هريسغ لالا بارا نوكيا ناكر 7 اوبك رانالربنرالوربا بكر لشنالتاكرو

2 

 فال 3 47 ملدا الؤهكلوقك امهريغتو لبالاو ليلا ىلا هئفاضارو بلا
 5 و

 لاف سرافلانالر 3 اوهفسرافراسجلاب رك ارا لوق الينا راع لوقامأو لاك ناكرلاوبكرلا

 ناك اذا خاروف اورد ان وبالمثل ىلا وا

 هم وف ى .٠ - «#و-7 2 ٠ مع

 اناكروان اس .رثةرامالااونش 35 ارك 20

 هر و

 ناوريك رلاو لاق مهتمةعاسجباناك رلا ملال بان رلاو لبنا باحصَناسملاَلَمْج

 لاوو َباوَدلاَنود ملا لبا الاتصل رلاو بك اريسك سالولاك عيلماطبلا
 2 م

 يكل لاك لالا ليلا وكب ,دقَبُك ران ىرأو مهقوناهفتةرش علا مهد عموم شفخالا
 2مم هر م
 رقع تابعي كس رق ناكو هولا

 وراغب ومسك لاماذا #* هلق

 ىلا ؛اتكراووك هنأو ليَخَب اراووك تازوحدقف مكتمل ونيزعا ل زنتلا فو

0 

 رود ذم مهجن «عطقب اعشاب كرري ثيدحلا ىفو اهيجاموم شسملاتوكك تاز

 نال بيكر نالذو مراصلاو براضايرصلاو بير ّضاكٌب كارل ليت ةاانزو بيكا ىهسح

 وو ٍِء 5-7

 ميلعُبتكيو ميكس وموياععف ةرامداك زلالاعُم كر نمتاعسلا بيكر دا راومفم قل

١ 
 ا

 وج فكي ةلقحب 1 يس لا ا ملا 97



 5ك ءابلا فرح « ءارلالصف ءا؟

 د | ءةرخالاٌبفرأو باقروتاَقرو بكر باو قذعلا لص رملسقو اهالعأ لمقو
 دئازلا حرط ىل 6 أ 4

 دشنأو يلار ءالازءاداكح
 ووم و ٠ مه »

 بقول ماظعتانْضَر ابن د بضس أ ل كيال

 ل هد

 باقر بعي شي لابس عيضا رض #1 ئراوجاهنسارتلا وت ٠١

 سايقريخ ل عاضإأ اقروا اظلغ ىأِبقرلا نيب قرأ ارياف بانت اةطيقزا

 يل

 ١ اب رعلاو بسنل الوُدعَم هردأن نموه هن ومسلاف ةلقإ رلا ظيلغإ افاق رلاعقرألاو

 ظ لحرلايديردنءالاكو ادت ءابقرةينايقرلا م دالي مناد 1| باقرب

 52 ًّئ 2

 لاق هني ومار نسر ىالانام ابر 1 اقر ةأرلل لا ,الواضيأ اكروُتاَقر

 ةهَقَر و هتبقرف ١1/2 سو ساقلا ىلعالا هيلاري اودنودس

 سر اظ < عه < م29 و

 لا هيدرات د زير اقتل م ”اولمملا

 كالو --وو ومع

 اة يل نوتان سل مقتبدحذد ل

 لاقبالوهتقرهَتلا قدع لاقي ثدللا مهمل | اولا هنوعفديو مجباهر هينوكس ع ةكذلان . مامدصت

 ركذ ف ثيداحالا تركت دقوريثالانب لاف ةبقر قتعأ ان اك تهد ةاىقو هقنعهتلا قتعأ

 هم و ,و

 ةيمتلاناسنالاتانعيجبن اياك تع قنعلا لمال اىفىب هواهكنأ هوادرب ربو ةواهقنع عوق لا

 ى8هس

 ىفو هتبقرف هيد مولوق نمو ةمأوأ دبع تعأ لاق هن" اكفنا انافهسطعس نشا

 نب وهفح ارنا ضرأن هناك معي ضلال أ ضرالاب اقرار يسنباثي دج

 تهثصدس © <

 بئاكر لاو لالب ثب دح قو ودعت فا منال ىسمالسال |ليقهيف ان نيذلا اص“ ال نسدل

7 

 هقاوح سن [ملبخنا تيدح فو ّنهلاجأو َّن ئاوذىأ نييلعامو نار ةَحتانملا

 د->ًاةسك قرااوذو اهيلعلطااهرو هظقح واهيلاَناسحالا ابار رقحيدارأ اه وهيا 2

 لح موةرادر ر نو مهاسرم ا ىدذلا اوهو صقو أ ناك هنال ع رعلاءار 1

 وهوةبقرلا ىذأ ذ هد مكيف برَعلا ناس نمل جبع رعشألاو
- 25 

 عك رلام كلا ؟ربكرةبادلابكر ش2 رسولا ارسسكوءارلا عشب

 0 4 ماد هر يربك بك ردن لعامّلكو ل اوه شل راو

 لاقي



 5 37 5 اج < 5 ا أ

 8 نيارح 30 يستلم يوي نم وعم 0-4
 ني يمتع ىلع ياو ا ني ا ا ني ا ا فعل بل

 بأ رشا ا ناو ا ا ل لل ل سا" سيفعل

* 

* 

 دكت تكتمل

 (بنر) ظ :ةلانر « ءارلالصف

 8 3 معو هم هه -

 بقرن عندو( مراكم اكان 5 ةمركموادحىدتااوىدسلا ناك

 نأِسّملاوعراضملا ضْورَحف بهار ءارو انو نم يتلو نأ نم دف د نعاهيروكأ

 نوتلاوهووز ارح[ ىذلا بار نال كاذب نعاس نوكم

 مقا ارنا: بقاع تسون ةسيلاوهوهبق ىلا بلا رثكع متبل ًايعانتم نم

 هةممصمو سم و وها

 ناداستلا ليكنس و رك ذلا ةمدقتملا ةيقار ١ نموهامناونابقارملا نآ ازا اف تشل

 8 الاثتك نامغدملا طقس نأوهو ندرس ني ةَبْرصلا دنعر ةكارحا ىفيقارملاثيللا نيذهتلا

5-5 0 

 ليعافم موفقا“ م نا ر ًاروحال عراضألل 0 ١ نليعاشم ف و و اهيجتناتشالواعمناطق-ي ال و ا

 و نا 2 -

 5١ رس ل ا ل

 - و ص

 لبالاّبف جت ياتكاووا هض لول ليلا نمبوق 71 ا
 و6 ورع

 و < آر 8 دو

 راش لا ل 000 فارالد ب 0 9
 - 3 لأ صدهر ير ند عادم

 ما دوقروهو اان“ ا انمآلئمانلبق قلخرب ف

 مشي ىذلا بوقَرلا لا لاق دوه ع .الىذل اولا مكيفه نوماس ناثيدحلافو |

 ىنااركدلاق دال دعوانا موماللك فانهم ذكوديب وألا شم دونم
-- 

 , 8ك 9 9 سو 5 وسو --

 فامضل 1و درع اذااهدحاوب هب 1 قرت الةمدح ونااف

 ل 2

01 

 8 هي

 قع سو هم هيلع هقلا صد !نوسراياللت دلا بسد 20 بكد ماكف دعو لا ّْ

 هليدسوة«ريغىلاوضولا لاو تمتكتو ىلا قالا بالود نسال هرج ”الافبهدت

 سم و 2 5ةه-

 ١ ابطل بور سي هلام بس نمتوكينأ اذه سلو هب دّبرح ن بور انا رخالا

 وص ع ص 5 هم ود 8و

 0 اقتل افوشس در ودوم سر الداواسبسمل سي اذار او لحزلا ةغللا ف بوقرلا

 مدقن ل باوثل اورحالانالاغب رعتولبق ٌثوعىأ ًايشداولا نم مدعي )ىذا ىلا لو هيلع هنثا ىلص

 ئ دوق نافاوظ عاين دلافناكن ا اورهدةفنأ درك ا هنعمل اومظع أ هيد ادتعالانأ وداولا ماس

 همدقن مةقيقملا مدلول لان أو مظعأةرخ الا فءاضتتل مياستلاوربصلا ىلع باوثل اورجأالا

 1 ا ا هلك مو هاَاوالىذاكوهف كلذ قر رب نمو هيسندحأو

 7297 ري

 قنعلاهيقرلاو بوري -خهلمّدخأ ن نمنأأ ىلع سبل هدب نسي دراما زق



 همو س 2

 الا نمل بيدنا ٍِب رعلا سأر ليلك لا لوقي «مهلاانأ تعم«ىرذملا لاقو

٠ 2 

 بيسو بِي لبق بيق ا ال هنالل. .اكجحالا

 س 5ه-

 الفديو نيعو هيحاسم طوقسالا مدعيا بارا اولا تاكو ناطر

 بيقرةدلبل او سمنه اًبيقرمئاعتلاو ةعقهلا يقر 1 اعمل قل

 نوال هيب بك علا الجر عارذلا

 تم © ع

 علل قرنق

 قالاعت نايا ر ور مخيف ير امو نم مك ببقزلاو تاع مانزل انههمتتلا

09 

 ىترلاو هققيسستنأ ل بكن ابقاريناكهن كريب ناغر لا سرغسيقرلاباو هقاخ ىأه ىعأ

 ةَبقارملا نمىضو هنتوا لاملاكلنسجرتاهاممفَزأوارادناسنالكاسنالاَى طهي نأ

 ظ هنك ين الغار لمن ىف لق و هيما نشعر اه مدسلولا نال كن وذزرق ع توص .ءامح <

 تالا لا و ىف رقرلاهمقر ر ادق ةوهيحاص توم رباه مدح او لفت اي ا

 ق7 سام سام

 اهاناهّييطعأ اهلاضر او رادهميقر حاصلا ىف و فقول هل زاهد ىقرةاهلعحرادلا

 قف ىةرلا سسالاوىل ىهف ىل دقٌتمناو كرهت تما ا مقابل تناكن

 اه دعي مامون راهرمتأ نملاجا ىفرل وىرمملاف مسوهيلعهللا مول اثددح

 لح رلالوتتي ن أوه لاف ىف ارلان عرب ناو ءةسلعُرا ىنثدحدسعوأ لاق

 ىقرلا لص ًاوديبعو أ لاق كر اول ربت منازاد هابضو ودق ةولجرل
 رسم يع هم 6 يو ه الد 0 هم

 تعحر لنق تمن الوش هنأ ىَرالأ ءبحاص توم قرا امهنمدحاوّأك نأ ا فل 7

 مسق7 و
 | نوكي نأ اذ_هنمنود و ال ةبقار 1 نعُكئيُ .ادهفذل هند[ تس ناوملا

 ىلا لص ب وهوملا تام اذأق اح مادام عت يكيشلا بسام سيد ليسا
 00 3و ماصص 4 2 /اصوصاه ع و 5 *ه

 هتثرواوهف هتايحأش كلمن 0 هللا لصين" اةنسماف ثنو

 ص

 دس. #صودعو _ء

 مما هلعج نم. .منول هن "اهعْفلاَو بقا 1 مو ريثالا نب الاق هدعنن

 ةءسص و ص نو م 8 9

 اهنطرتشاوبه بهو نملك سأ ىهوةرنكرا' سلا ةيزاعلاك هلع نم

 انهياهاأ تطأ اذا در او ارادان الف تقر لاس لطابطرشلان أور بةبهلانااطرش

 هنانآن هنري 31 نع أسير علمنا ترولاقيو بقر مانأو بق موهف طرشلا
 ةض مح هو م

 تيمكلالاق اناجشأمّونأ نكيإلاذا ةَبقرنع دعت

 قوم
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 اموبيقرل هيلع عت فل عضوا نر وبا المو قرأ بدا 2 رطل سيقرلاو ٍ

 4 89 مويه تادسو س5 2دوس يمر

 هرقل هبقتراو هبشرتوابوفرواههيةرسكأ انابقرو هش هيك هيقرو يللا بيقرلاوهعمنونوكي

 ىوقر دق انعم لوقت رإو ىل اع هل ووو ٌباَقترالا كاذكو راظت الاسف و كهشرأ

 0 1س وهن
 هنيسشوأهداو نمم لح ل جرلاببقرو ما طا بيقرو يعن حاودراظ ”بقرتلاو

- 

 و3 ىو<

 ها هع

 لاق قرش او ناكملاٍبّةتراو د 5 رص اردأمنم يعتز

 4 2 8 م

 ةرطدملا ىشةقر "1 ارهس ضرالان مد انهما سَ ةرشأىأ علا مسرع يسولل

 دشنأآو ض رالا نم شتراامبقار او رعول لاق وبقا ضع ونصح وأ ل بج سأ اروذ

 هم 7 ا -ّ 5

 ضد درعءاضةىففرطبلقأ عابس اتم لا ايزاك ةبقرم و
 -ص- 29ؤ6-

 دشنأو ىل ارعالا نب اداكحهسرسا ناكر وهف ع هقارو هبقرتى ثا انقرو

 ص ركل لسع درلالفاصو رح - مصلاٍبق ربلو# هلاميفر قصي #* نوما بار مليار *

 بيقرو ُقرملاوظْمَصل ادن رلاو لتر عطب هموم ىلعاص 0

 لحرلاةبارلا واظقامللاسراملا بيق ةرلاو مارا ع لع رشي ىذلاوهو مراح مولا

 ىلع نيمالا حادقلا بيرو ب - رملابلكوملا يقر 2 اراغاذا مهر موما بق ىلا

 رهزنببعك لاق ريسدملا باحصأ نيمأو دليقو كرشلا

 انيرسايلا نمبيق رلاناكم ُلمزأ مباندأ ف لاهل

 لايوسذهتلا ءابقر عج اوءاوسماكءانعمور رسدملا ف ةضرخلا فحم ود ىذا لحرلاوهليقو

 دشنأو هربا انفلات

 دهاوف مهما را را دعامك

 قو ِْظ «0نإءابنأ أهن الث :مرعملءوزأفناءام األ ثالث هلو ضورفهنالث هيفوىنابعللا لاق

 7 ورا .-

 ىذلا ملال رمسملا ماهعم نمش لاثلاٌبقر ورا ببق ةرلا ىذهقنام مراغف ملص زر مح ث يدح

 ونبا طقسدحا واهتم ماا هبحا صا بيق راهتمدحاو لكرقلالزانمو براغلا ب قاري مدل

 أ را تبا علال عطانا ليال باغاشم ؟رلاتعلطاذا يالها لثم

 ءارفلادشنأو ُلباكالا مقرا ربل لكم ولاعب بيغي ىذا مل ابيقر رو
 م 65 <13 < و” ع

 اهيقر اير قليوب 5 ايقالٌت نأ هللا ةابعاشحأ

 (لوأ برعلاناسل - ه6)



 مدا . 3

 بيغرلاو ابغر ولاة قا رحزر كوس ل بيكم

 - م وهم زود 5-

 بية خلاك الر عد جالو نذوب برع نوما عسارلا

 1 ىةس ريع هس 7 م

 قوز ليه هزداوواللذخالازبثك عساو مقص يغ :رداوه وهقيند و الاكو بيع ءرءاقس و

 ا تورم م م5 لكون و

 عج اوك دك غروب رطو عساوُبعر داو ابكر مشن مسئاامل واتع 39 وامع :ردع :ر

 ةثفافللا لاق 2
 مت ه هل 2 ةهسو و

 ابقرتيداعي ىلا ىدبأ * تنل دفا ركام

 للجو بغارتموهف غسن اذا ناكملابارتو رار اهب يل قواوطلا ىو بوك رعب اكرىورو

 سرت ساده نك را

 هن نوح نةدعاش لاق لق تفرع رسك 9

 يورك مهو دم س اكتر 85ج

 لقينا ىع #2 لك ائرادقر وع

 ديسللاف عَ تاير لذ و بار حلباودفاوتنموالا مذا اشك 5 وصلا سيو رو
 - ف

0 2< 

 لداتو أ ناو[ 5 َ اك اَعَ روم وو

 ْ بيرل عفبَْلارنكلاَولاةعسأ اولا ىه نيالا نياك باغر انراجدملا لف ثءدحاقو
 دم دس م لع دس هع رج 9 لا 22ش يو عو

 0و نفعت سوو ضروب فو حاولو »د

 سائنلاركسجإ يآريستهل دهللاءاشت اوه ىبر لاق ةراثك ٌةعدساو نعلم ىأ كلذكر# مع

 ركب "انتل نتن قو مهباهففو قارعلاىلأ هلأ ارعرتبشتو باها هقفو ما

 ريبج نبدي هس لقدارأك خل 1ث زد ىف و 70 يحلق نيذلا لع ثوعلا

 ' رك نيدو 0

 امتنع لعجر وشن مرض نم ايثكمتب هن ردي ا عساووأ ديت تنير
0 

 دشنأو يبا ارغئالا نيا نعنع

 نخب َّظ نادل م هب هما اوسنومأ ىمانرغنالا :

 عنطشلا تع ىتلاةدقملا لهل نسهابجلاو بير 27 ارةمومىأ غم لسحب و رن
 رع ةزعرشك لاق ةفورعمرءابغزو 0 3مم

 2 اه

 اليو مسءاطعاعتئموأق #* اهدرو موب فايعر تدرواذا

 ىف (بش) سيلا هل مابي هلافم عضومنياغيتو رشا نام بارا و

 اوبقزا ثيدحلا فو ىلعاف نهيب ىشهنع سيغتالىذل امام اوهو بيقَرلا ىلا. هقناءابمسا
 رع ”#ع يأ

 هزيم ىأ ءايقرءابك عبس ىطعأالا يءن مام ثيدحلا فو موقوفا ىأهتبن لجأ اك

 مانا

 نووكحو



 5 (ثغر) . ءابلافرخ “ ءارلالصف

 289 ع ما مده ع

 نوح دعاس لا# تغرامهاطعأ هَبعَ وعي بع روئثلافىبعرأو

 لعاف ررغ تبعا داو 1 قرع رعاك ,

 ١ بوي ركل لاق بنا مبا و نكلاءاطملا نمبر لاو 1

 بضعف ٌتالام اص ما ىللعو * هلام فرش ا ىلعْنَي## دال :

 بٌعرافَست 57 ىطعي ىذلا ىلا و« ّقْغلاَح را

 2 رطل بع غار اوعامطالابغ ارملاو هيفي دوغ لكل ىأ بخ رلكلاب وصول الاقيو |

 زوو لعاب بتروُععلا ليزتلا فو ىا ارعالان بان ءٌدمعرو هبغرهتلااغدو شاعأل

 و .و

 بغرو 000 و< وامهال لعمان !ىلع اًصنواهبأَرقادح 1 عنا او لاف امه 2 واب 5 امعر

 هءمدو 6# 5 >2 هوس © دس سور

 لمه ف تقارا وبغاروهفهانأ كير ملا ا ايغرو ىركس سابق ىلع ىع :روة.عروابغر؟ ءىملاق

 قو ءامعتلاو ىعَمل الا ل مار راو ترب رتسا لانو هع ل لدخو ءامعرلا كءلالوقتو

 نمامهوملاممايعرلاوةءاورفو لمعلا علو هتف دي زيناكر تبا نأ ثيددحلا
 همر 8

 د يطرأ طعب ليلا لاقي ذيزوأ ةمعنلا نمعامعتل او معدلك ةمعرلا

 ليوا كد ل تا رح ا اوك ارمخ نم رك لوقد كابر مريخ كاضر

 ب -ه7 ع -همسو4*ه <” 3

 لاق كيفَسَعربتأن مريس سهرت اللوق نمل اف ببني فرقاه ةماعلا

 8 و - ع

 تدصأو ةيعرلاىأ ألمعل اوىلاعتدهقاىلاغرلالاقي ولاق كتبهر نم ىأ اشر كلذ تلعفو

 لاف بئاغرلاامهيفنافرحن فلا ىتعكر هكر عدتال ارعنبا ثددح ىو ةرثكلا ةبعرلا ىأى غلا كلسنم

 8 ىو

 بعربام ىههرغلاقو بئاغرو ةيبغرلاقي ميظعلا باوثلا ن مهيفبعربامتئاعرلا كالكلا ظ
--- 1 

 اهتيَح اوبئاغر :رااةالص كلذ نمو ريثكلا بلو لملم سفن اَنَعَر و سفنلابع 5 را
 2 ه 7 سم مسو هس ؟ -

 بغرو هدرلوهيفدهزو !لمهشساك أ ”اىشلا نعبغرودبف بوغرلا مالا هس 1 سر

 نالغبٌتيغَرلاقي تاذالا نعت كر الىلاثد دخلا ىفو الضفه يلعهسفا :أ ىأرهنع هس

 فو ٠ لاول ةدشو لكل ةرثلمسل راو هيلو هته انارمالااذهنع

 لمآلاةعسلبقو اهفر ةبتلاوايندلا ىلع ضراوةمْلاودرّشلا هانعمو موسعا ثيدحلا
 موو تور

 5 لكالاةرثكن طبلاٌبعْرو بيذهتلا برغدو هفضل, بدو ريثكلا بط

 ىازلابىورولكالا ةراكو نطبلاةعسبىأ #* اًملوصرهلاو بغل ماتنكو * ترا

 ا

 18 أتتغروباعر ضرأو ةنبللا ضرالا فل ابارلاو رظنهيفو ريثالان بالاق مانا قلي ّ

 نا لل ا



 اتا ا
 / . "5 ا هلا

 (بغ) : *ابلا فرح *« ءارلالضف 7

52 1 

 بي ركن هنسح تاعّمالو ل كارد فال ضبا

 شيلا سر اهتماع ةمامدا ل من ادنع اهتسكسلاها 1 سل

 ثيللادشنأو طقفءاضسلا ىهلدقو وألا ةيْطَراَتْتَسَلا
 ه9 سس م7 د ءوهوسو 01

 هبشلام ىَتكَلا لثمَح وهلم * هنبع رءاوث فان

 نع 7 ؛وطلا بولو اكد 3 وعر ةعلطلا ل صال لاقي وةعانلاءاضسلا ىشىابعللا لاقو

11 2 

 صرب,الان ب دسعلاف ةشايأ ة فرفش يوب ةروقب وبر ةقانو ىنارعالا نبا
 1: ه همصم | جام و

 بوبعرب تسلمو زناو 5 نات ل ٌقاسلااهتكرحاذا

 ساررك تاس دك هوس -_- 5

 "السرو اعرب عريق 1 تورو انمديفر بعلو نابملا فيعشا ابويعإاو

 وهو مى” وو هوس

 0 بعرو تءرهعج -واضنأ اكل :زلاو مو ا :رالاو كلذ نم

 انبعرلاَنيَِملا ضغنأو 5 الغل نيلوطألا ىَوْم الىبا

 ىغرلاو ٌتوُبَعر اودع رلا اوَسَع روع رااوُسُع لا (بغد ) تن تش ند وعضوم ءابعرل و

 لعأربثالانبالاك كمل اةبهرو ةبغرءاعدلاثيدحىفو ."لكسملاوةسعارضلاءاسعرلاو ىعَرلاو

 لس مظنلا فا مهعج ال نكلوَكنمةبهروَكي لا ةبغرلاةلاعما ملأ ذاهدمبو علا اعقل
 رخ الالوقو + انويعلاو ب جاو 1 َنِحَرَو « زجارلا وكرت الا ىلعامهدحأ

 2و هوس «ثسد-و

 تفريخ هلا از هتومدنع دلالات هنعتلا ىشررم ثيدح فو #* اهترواغسإدلقتم 5

 نهاروأ ىدنعامفبغارل لوقاما لوقلا اذ هى مكأ ان بها 1 وبْعا راكم 1

 فيصولان م م اقام ىلع ىدنعلي وعتالف هباذع نم بهاروهقلاد نعام بغار ادارألمقو ا

 دشنأو ىلا ارعالان با نعود «,شرودبلابعردفو ٍةبغرلا نم تومغر لحيرو ءارظالاو

 لع اناناس * 1 رءركا ىل عادلا تلاماذا

 نيب ناكىناادهَملا بغا راجتأ ى 35 . |تااه امهتع هللا ىذ ر ركب تنام آن أث دحلا ف و

 مسي هيلعهقال سيلا فأن ةر اك عب شي زق ترو لمدد يلخمل لست لور

 نالفىلاَتيْغَرلاعي أيش أت ةعئاطىأدبغا ارم ل يلو قي يرهزالا لام مثلا ةذاهلصأ

 يذلا حما مليك لأ ومياعهتا لصون فو هأرا هلأ سى اذكواذك ىف

 صرحلا ةبنرلا دولت عمو ةقعلاَتلقو لاَوسلارثكى أبل تره وق وو ةيغرلاترهظو

 ظ علوا ةبزاويف عمم ذلا ىلع صرح اذا ة بربر ب خر قا عنم عم حدب ىلع
 ف معو ميسوم م أ

 ىبعراو



0 

 ليها مكمل نوم أ

 ..ه0 _(بعب) _دبانرب « هارالنن
 2 ا هد و ست 7 م دممرو ندير ءدضص#“ هرم لس 2 ل هموم و

 3 ع رف أ بعز يهو بع ع وهف ب عتراوا عر بع : رفاباعر 7 رواسعرت رهبعزوه-ءعر ال "ال و

 م ولق ىف و عق ةوادق لس وهيلعهتالصوبنلاءادعأ ناكر مقوس رلابت رص ثيدحلا ظ
 مو و و 2

 قدا م ه دقو هدف اوعزةوموباه يوت يسم مهند وه تاكذ ةهتسفلا

 ةهمملانيغلاب ىو ربو" ءامهملا نيعلاةباو ريقءاجاذكعربثالا نياق 35 انيكاوبعرد لاَ 2#

 نكح نم ةقورسقلا باعرتلاو ثيدحلابف ب رارركتد قولا خلان ءاوخاروولا ١

 م 8 سماء «# هرم نع هم 89ه

 ضوحلاب ع بو ع زف لواط عبنحّببأ اوت فل لاب نا ًأوةفيخلاةر ْهَدلاَةدعَر "1 و

 و ته سوك 2 5 مم ور ©دم هم س مس ص مم صدم 72ج

 لاق ىداولا ال. بعارلسو هموم ”المدنع نيكد اولاَلمسلابر و هالمايعرهيعر

 5 موس م8 ناو تق

 بعرفدإ ل أو ىورت لاق هقدو تحت قرا أبدي ىذب
-_- 

 . م دو س ص*»

 ىداولا ليسااَبعرو ءاملا# "داس اذا بعارو هفىداولات عرلوقت قءتمو ودعم لعنبو

 و 1 2 و 9 و -م-_ مالو 7 --ِ

 يسع برا قدام ذخ!بعربثهاورن ةهددق:و "ىشا!صةنمهلوقلثممأ الماذا

 و و ه8 و هم

 نع :رلامدةمال اوعفمن دوكي نأ ى علكبص:يىوردقو المفءاةعقاملا ب رنِمو

 أ قورو رسلاوب ترمي بعريفداو لكامأ كلذكو ترعضمادِ .«زامأكاوقك

 قو كرب عضوم نوران ه لع تا كوول واولارس كقءايلا مطب ىوريف
 رطقي ىذلا بيعَرلاو هب اكو ءاد:الاب لا عقر ىورتقهاور نمورامماوأ ل اريمذ ىورب

 و باما“ 6 د و 0

 بع ءرتةسعارةماج و مأجلا نم و لاو هند اهأن دقت عقر آ ةماحلاتبعرو اهسد

 رح الوشومىلا بوه ايننالو بذل | م ىلءءاستوصأ اةةشوفو اسعرتاهتوَصَف

 | داك «ٌتيعدن توب ةيقرلاق بع 0 همساةغيسص 000 و دوج

 2مم 20 ورود

 00 94 وهدم ةعطقلا كتابت رَبي وم ان
 م

 ا بغلاف بعزل ويس وك ردصمالاوهرأ ةليطتس مت طم عطقما مانسلاٌب عربا

1 

 رثلا نعلم كأ ب برةرع م 0 نانا 8ع الا ىلو

 ووو -عو -9 و ٠

 يوم د نمر دخل زاهظ لاق, و هسع راك ب هع 0 لم رعد “امك هللغ 007 «.ودح اجت اهبسعر 7
 ىو » 1 1 11 000 ووو

 قاريسلان ءةريخالا اوتيل لطروبوع رووا اجو تعزلا اوهومدنع ماس نع

 ديلا بيا عهباواذهزم
0-7 

 9 ا - : 9 : : , سس
9 

 0 1 ل 1 017 كايا



 هلوق
 * بطرلاوءملا اهنعشن#

 ىطرلاو ش شن ةدام فى أس

 ىدهوءاطلا جتفوعارلا مشب

 هأ فير

 ملا رغب 17 ااا 7-72 3 ناو >تزيةزلا 21 اع يا ا
 0 3 “ ان ]1 لدا

 , 1 هيي

 . (يعر)  ءابلافرح « ءاراالمت 00
 واب

 ىاييما 11 ةدمنو 7ع

 53 .ثالاتيل مطر نارقل رعب تأدارأن مثددخلا و ةيوطرلا بحاصبوُطرلاو معان كأ

 للان سيذسهتلا فو 0 رلالوقب نمر طل را بشرا ٌبطرلاو هزات ثوسف

 ةمورلا ىذلوقهنمو ' لكلا هسَمَتك 5 مصلاطرلاو سل كاماو اوهورصُدلاو
 ووو 3و س ام 9: دوش ل

 ُبرلاوَاهَلَتمحأب 8 'ةي فيصل َنمْسَذ فَح

 م ومو 20و هفدوب

 )0 0 طن بامور 0

 و

 3 وسو

 اهلسوا بطعام فال 1 22011117 رةيط 05 و ”داكلاو بعمل

 ١ الار مدع شطب اان ةمطرلا حاصلا فو َطراهلعََبداَبروُباط

 لكيت - تلاف 8 انأث يدا فو ديالو«
 57 م7

 هموث#

 2 ود ول قاذف يس و رنا مريس ا 5 وقل 7 رف

 ىلع ىرج نو ناذثتسالا كلر كلذ حتا ات عقوف رخداو عقراذا سايل |فالخج رود

2 

 سوات اج و ونزل وجا و زالان 00 .الاوتاهمالا وءاب الانييامفا ذه ولاق هيفةنسهْاةداعلا

 58 ةبكر هثدحاو رين قربا عينت بطلا هبحاصننإالا شل فين امهدحال

 ناكولو بطرلا اذه نولوي رك دمظفللادجا ورعاك بئرا كتبو بل وي

 رقلا نب بطرلا حاصلا والو نال م 4 ام لا ِبِطرْلاةغشحوبأ لاو | 5 "لك

 كابر ةبطرل عبو عاب روعي لئماضأ با بط بطل عجو بزة دحاولاٌورعن

 .: 2 مو هيلي 0 م7 - مدا "مال 5 و -و9»و مس مس د ىدسو

 رملا تظرأو بطرح بيلو رقوه:طرناوأ ناح بطر ًاوبطرو ب طروبطرلا بطر ,وبطرو
 8ع معو

 مهعطأ مبطرو اطر هيلعامزاصوم- هذ ل يطرأ موقلابطرأو ”رلذلاتيطرأو اط 0

 صا بَل كاذفء ال اهملع ب سوزارحلا ف عضو س هدا بالا اناربرا ل
 و27 و وومص م 2 5 ىو#ص

 تيطرو كذ بولو باو بلطوو بطيب طر بطول لاب ىلار ءالانا رو سدا هيلع

 عد

 تا هريغوبونلات طر ءاناُلتنْلاَب رطرلاو ةسبطوٌةبط شى هن تبلينأو وةرشلا

 هن وحن ةدغاسلا# هلامهالك
 5و سور س م درع

 ُبِراَماذا هيدوعت : ىطظرأ 03 ةرودببيشكلا ثمدةي رمش
 مم

 25 ٠م موو م) ةمود مص

 قولا ليو ايوعاسو أ واش نإ يع لؤي عزت بؤ ورا تر

 هيد ييسصوسجو

 الو



 0 وا اة ا 0 ا د ايا
 ف ا يرجو ا 7 1 ل

 1 (نطد) : اخ #0 ءارلال صف ]

 ًِْْش بهار اورعو ا سيذهلا ( بن ىبسا را بهون قلدبع مهمل دنألا فخ وةعاضقفف

 نابت تايجشت درا (بضرإ) ناندلاسوركاونيطا اوعلساو سور للا سور 2
2 

 قارب باض .قارطتاد ”اكثيدحلا فو اهةبرس ضرس راجل قاذا و ةيصدعما اك هسقيو :2نم

 وع يع

 ىلار طا ىف اكديرب رش اورام هما امنا )سو يلعتا لت روم

 م مح هم 6 .-

 ابل ىلاًباضرلا ثيدحلا فاضأا ناوئورهلا لاق هيفّلَدَتنيح قارب ن هريشتت او بدحتأم

 دارس بالدم سود ووو

 ليقود رانا هقدر هبضرتو مضر :هيضرباهقي ربضردقو لاسام قب رلان مٌقازءلانال

 ىرد الولاد ابدعي نان سالاءامهثكو مهلا فقير طولة و فوُسرلاقرل

 ِباَض رااوةيذعلا قا رالابض ا داش ذهنك ىئ :رداال اولاق قد 9 عطقوهلبقو اذهفيك

 وو 2

 نانا بارو توطوهوو صلال ليقعنبةرا هلق دبا وركوب عل

 لاه كلتا اص رلاو هعطق

 رص(" 1ك مابا 0 ايبح دس 0 و
 هى م ٠ 0 6 عبس سد و 0 ١

 ءامو لعفلابْضرلاو لا لع هنمقامكلباضرد مشن نم عطشامو ةأابامضرو

000 

 هلوق اوقو در انههباضرلا لدقو «بْرَعلا باَصرلاءاكلا فلكلاك« ةيورلاق تَدِعْاضر

 ىدوبيلا كد ارأ « لاق رلاداطن م ىدوهماك 5 ه :ر ءرثكل وقاموا لسمك أ اقلك

0 

 ِباَضر لابس لاقيو اهنعيريمسماطو للا نملاوطلا ىهولاكرااهسودقهنأىرتلا

 ةراغم اعرض تصد س 00 حلاو طملا نمِيضاّرلاو دل اوهو للا

 ه ءاظ ع 3 مه

 ٌبضاروراطقا يفاهكردأو 5 ماتم او

 هس م ه 5< 5” مثل د

 ةعاندو ْتِيك أىأ "امناء دور ءونأ :ًاءاورو تحسد يداي د ىنعموءابلا 0 كساقاعبضدارأ

 2و هممو دس

 4 ؛ ؤرلاف بّضَرأو رطأاس ضردقو ةكردمن بلو ده نب دعس ةعانحمو هوت هليبقولأ

 ّ مو 5 مور ©

 باصْلآلا لالظ ىفاثالق ىو د ٍباَصراْلاَل مما :نهن اك

 هتدحاو ردا نمبرَسبضارلاو لطاه أب ضار رطمو تنس

1 0 -ٍ <2 

 هلق 1 ةاَسلاَتيَ صلو عمجللم ءااهعبجب فضا رت نا يضر در وةيسضار

 2 9و 2 9

 نط طروةب طرود ىلا يملا, بطر 1 معلا بط رلا وساَلادض لاب بطلا( بل 5 (
 - م هه ل وو سن د ود

 هبا واج مة را ردد اديطرتاناهئيطرو تيطرو ب طروهذ

 52 ًّّ 0 وه-95 وه 2 ا

 0 مر شير وبيطَر : ند غوبط ع وهوبأب دي ل راو دبس رايق 1اللاقبو



 نمنع 5 قاع لا يبا ورع اور م اور

 هنأ سوماقلا فسر هلوق
 ها بسودرصث زو ىلع

 هلوق
 سأر بسرملا,تب رضا *

 هقيرطبلا
 قىناءاصلادر وألا مراصب

 نيدهزند "زمحكحألا

 وهواثلاث نيروطشملا
 4 دورغلا عج هنم تولع 3#

 هدهب رمذ أ ناب ولاقمم

 برضلان ال داهتريطاشملا

 لاذم عوطقم لوالا
 نانونثلاشلاو ىئاثلاو

 كلذ عمهدفو ما ناعوطتةم

 ةدمةملوالاىف ةيفاقلا نأ

 ها ةقاطمنيريخالا ىفو

 يركع 22-7
0 

 اني ل ل ل

0 
 وهو نرسل زا مضره مهلنابرر 1 نودصسم مي رفا ةريخل اتت آثيدحلا فو

 ءابلافرح #* ءارلالصف 4

 لصالاو لانس لوق هنمو بره موه ودل نود ولا لعمق ٌحاصلا راف

 دسأة مد فرح نب سوأ لاق سر اةيزا مدح أ هيف

 هر رك نص نس 8 3 2

 لاصوابلام ايعقايزرلك 335 ةيرعق ىدرلن مة كل
7 

 ةيرباوةيريهسأرلا ازعل لابو ىدربلا فارطأن مومأع امة ءامةيربهلاو ىربنبالاق

 و

 مهلوقهنمو جس ىلا لاج رلا لاصو بس هدي هن هانعقءارلا ناو ر نموه مق رص لابعلاو

 لابلاناللاص” اننذرك تالا عاوز نمفزو ملا وهيبهذ ىأ : ناعيا رلاأكر ةردأأم

 لاصؤردعب ىلا لاكن اراب و رنمو ارسل اصالا ىهو تامل حرم ىارتصتملا

 قىرهوملال اق هرك ذانمدقام ىلءوهاغاةرعش ف كلذك رف ولاا لاي ىرهوطب ار ,ر دىذلاو

 ىعمضألاه لاسقف دسار ر ,رىلايهذءا رلالاصوأب :ةاسمارا عدت بار 4 لضم !هاوزرو

 م اذك 2 ةواذك در جلع ةلالغالوتتو نا ْز زرااوهامنا اوهسفنب همسي د(ىذلا هامان

 هاا هاربر: ورك دهلا نم سنترال دن ىمضال نعول رباب اذك ةنَقهدهآ لوقت

 اوثلاَنَسَر القس املاف اهدا توشرإ بس ا لّسماداو اما ذه عقلة كازلا م
 9م 1 م9807 ص اس, مس وم و هه

 ] رانلا لأ فصي نسلاثيدحسفو امرا دنعشسرو الؤس هد بسرو انوسربسرمااملا ف

 اهلنا 0 و 0 0 اراخل ات اذا

 9و يك ع 4ه-

 هدوم م2

 يلا لفت ىفحانام # كونا نسا

 ناكو اهفببفيوت رشا ىنلكأ بمواقف وقل صدقا وسرذاكد

72 29 

 لايق وعد هضوا مس ماعم سنا و 0 3 دلاملا

 ةورم

 ينك به ىذمراسا د قر اطمل نش مام

 ”يم م 51 5-5 -

 ىلإ ارعالا نياهدشنأ هلوقو بوسر ا 11

 مولا سراماذادبع « افق“ نموةفلاسن ف
 2 م <

 ىساوألابس اركاو لاَ رى وافل لت خ فاو وز را اذا نادانعم سامعلا ونألاك
 » رع

 عدو و -<-

 داع اهلا "يب ريكا جوع راو ةيهادلا مسورلاوبسورلارداو :ءاقو ميلخلابوسرلاو

 سارى ناب ناس برعلا قولاق راس اروُثبو تبان بسار ليو عاجلا
 9و - -> , و 7 -

 8ع

 يك



2 35 

0 
 + نابل ن1

 رانا ىلع ىلوب «مسهمالاولاق د ا فامضآلا جاسم اذإ موك

 مو 80 م 21008 موو

 راند اوُمْيسمتلاَو 1 مهدنع ىدسنهل اربع اكرناو

 ه_- مه ع مم يس ع

 نماثورمض عجب هنالبرعلا هلاك ت دن ىَح منسم نيذه نيل الاثنا هريسغو صال لاق

 نوُصَوع الاب نيم وكو نافيضا فاحت مه ران توغامي موكل للاى موبستهنالءابدهلا
 وم -هم 29

 ىهوزو.جج ةلون أوبن اداة نوكو وو طبه فيعتمهرانف بابن موك لوبيا

 دعوت شلالات مهما ناو مومو كلذ مهنا نب موتسور ةباشلا ةلول نم لقأ

 ة ولا, لاكر ا ودي لاكيالبدزالا نال ميسي رضم لالا مَكَلاِكَمْبد الا هلوقىرننبا
 و هدو 7نه همدع م ءو

 مدع و اهبدرإربصمتعئف دو اه زيغق 10 رد ةاررعل اتعْيمثيدحلا يف و تا هسا ا

 2 و 59 .ه هادو هودلم 75

 ناعاصي يعود رادخأت هنال اق رسموا نالارزالا م أدب ث دن نم

 - م

 وبس نجح دوع يس 0

 ؟يالومكلاقم ديالو مرالا سيو يمديك ِ مك رألاو

 8 ك5

 ركن قلأ دن ررالاو ديس نيس زا اوقبذرلا (بذد]ح م ”الآوفودممرقلا 1

1 

 ٠ رلادوعل ادن َر 07-1 رض « ءارقاادشنأو ازا كيبوب لانا نار داهم

 نوكن يلد ملاذ قوطملا فيفا ةب زررملا ةبّررعدب نايدوسأ لح .راذافلوجىلأثب دح ىو
 او تاع +

 سف و ديدشتلاوزمهلاباضبأ ةلا رى ررالا اول لاقي و تاو قالا ثيدحيف و دادعلا

 وو 0 5 ىو وه د

 لاق بكر لالذكو مصْصَبَرر ردو 0 قيلطربصق لح درج قلم بز

 : امخىرذة ديدن 1 #2 انو رإامك َر َرلاهاذ ا

 ل و عذب 5 2 ودع 2و

 ةيؤرلاف مط ىأ براسك اكره ودا ةشاو غارت نعةأرملاجرفبزرالاو

 ىو و هم عه 7-93 هم

 طدالا ميما اعل ًبّررالا سابعلاوب لا ديكتالا لعود «بزرا غأايازك 2#

 لسع وأ هركسأ أوةصيصقلا#تسلو فا زدملا ف ةغل باز هيل وأ # ْبر 0 7 #2 ا

 ال

 ىلا ضيوف زل يشأ 11 دلال بيذارلا ىرهولب أ

 لوا برعلاناسل - ه)

 2007 احب سيكل ا
 0 دا



 ”الإ  ءقافرع رات 0

 نيعلا مضيق عمت ىفئيع حاملا لاق يانالك «اهيفْنيعلارصس و« هلوقك اهانععىّدعتلل

 زوجاله ب وبسسلافو هك لم تاكل كالا همقا اوفلتخادةف لتعم امو اذهريغادعتم

 دايلي الا «ىرهزالا ل وطلوق ”كيأىرتال أهنلطثاذكسيلو ىتعتال الئاذ

 7362و و هو

 سدلرصنو نيد وص دن مكبس زوال كرهزالا لاق ادنأا زواجتنركيل د ا

 اعجب ما هوني رلافإ: ةرحانلا نوكيا اوردصلاىف ملص 25 لعمان ىلعىح 0 ةححب

 نيقف ةفرأاا مج رصامهلب و مكاما_ نيالا نايلتنانلا كاملا ناسا رلاو نيقفرملا

 لصأ ىتاضنيبامى ا ارا قمار كمنيام ني د .رامهدحاو

 ٠ لعأس رفلا نمءاسحب 1 ريعبلا بْن ىلعب رملاب مام راو فكنا ع رصدلاقنعلا

 اراها ن اواسحرامهو نيمتكلا
 ىأناسنالاو باول نم تلا صم ىح

50 | 

 عضوا .رو تا الا يطا لعامين لام و هناقدتو 0

 ىهولاملاهيفْعمتسطاو عضاوم ىهوُ د رد واتسدوالاف نان لال يمت نبا و هرعم

 و هعوم . مر ه

 | ةاداكلا و وركم دورت ىداولاىميشمدنع نوكنان ايئضرالاعرسأ

 نط:ىفتناك اذاو سانل اهنا وتلا ض رالاؤتناك اذا اهيلعُفر ةركماهأ لوحأم وءاملاابمف

 ةريعقلا» تسيل 1 لاول ىهفىداولا نطيىف تناك اذاف سانلا هلل اننا

 مسوس ير ا 1

 نوطب ف نوكتو لم رلافباسرلانوكت الواهنمميح ان نولي سانلاو وأردفت دج

 6 ةه سس )» ىو 0 هم 7

 هل بقيسرأو تادمجيرم مناط بحرول هيج نم نطن ةبح روني و اه رهاوظىفو صرالا

 د و م < 5

 ايفان تمكلا لاك هس آلات احمل | :موملان ادمهنم 3 3 | و نان

 و سو هم و #7 هم نهم ووعد 9 2

 بحر اول يكب هيف تكرم :دو] دي كد ءارتالواوثروب 1

 )وس هع 23 - هع

 )0 اع أل ناقل باب م دايم

 و م1 س ه سمس وس و سوو «و-

 0-1 ةسيدملا اساسه نه

 هالو مث وع ه2 ئ4

 تلعن ن نمئمرا نول 1-0 البلا دنع ءالخآلا ص عبو

 ىءاوم 1 - هر

 ا ا د تحصن ملصاوبفيكو

 اري 1

 ايرث مضي ليفرضم لهالا :ةكلاكمبدرالا (بدد) للاب لالتكدارأ

 نب رسعو



 04 (بحر) ءابلافرح « ءارلالصف
 و هداك س ى نه ١

 داليوبحردليلاقتهناىلاءارغلا بهذ ىرعزالا ص طوب زدابمتملو تنسف

 ا و هم دس مب سمس سوا ) ووضس و+- ول هدو - 8 < 3 ودا هع

 ابحر 2 وهباحر وابحب .ر برب بحر وبحر تب>ردق دو تهلمسدالب وىلممدلد لاماك عر

 مم هع

 يبلغ ايري هيرع هقادلوتو 'ةعساو ىأ باحر رذقو ىنعملا كلذ ةغل تبحر اوئرهزالا لاق

 ىلاعت هللا لاغاك مق كلمني عك ٠ 8 هدف , امك ابح كعك أت حرامي ضرالا
1 5 

 م نم عسّنا امدح رلاو نار ءالا نبا ةعساو ميس 2 920 تسمح كاب نص ,رال ميل تقاس

 اقملاسأ اامأف صقانلا بادفاذاش" نيضانه وك هرهزالا لاك ىلا 9 7 ركزت سراي .و نص رالا

 دراولاة يح ىفمهاوقو هعمسدقامالا لوقيالةسقث كار ءالان اولا لق ىلع تعج“ 7

 هيو «#- هد هن «هع 0 عمد ه- ”هءعاأإ

 الهو ابح سم مهل اوقو كلهم ا ءاولاك :وايح مو اله َتفداص أ اح صو اله

 ع ت9 ع ع 9 - ع

 قلن احم برعل الوق ىعمثشنلاالاقو شحوتساالو سنأ اَسامالخ |ثدنا ودهن اى / ْ

 دار ١ ًلعفلا نيكه يفلاقفاب انك سه بضخ نيل لكس و كلدان دنعدلفم مقأو ةعسل ادي رلا

 قمر لاهو ىرهزالا لاق فلات يمأيدار اهانعمفر ءالف ةرهشم عتب نصف مقأوأ ل زنا ه

 زل س ه2

 اماه تارا اليم لاك اذاكلذكوأيضالةمسوابْْر توت اا. صمهاوق

- 

 7“ اك كيس 0 , اح سهو تي صو هلل كمحب م لوقي ىلارعالانياث عممرعم د

 لجرلا اعلا عت 9 ىتلارداصملا نمىهولاق دال كنك رفا لأ (ثلب اح هال ترهل اًلوقتو

 هللاسحرمانعممازغلا لاهو هنا ءاعرو هلا لاَعَسْوديرب اً رادو و هيلعو

 ا وابد ص هللاف اسحب لح رلابسحر م بيحوتلا لا عضوم عض صوفا ا نا

 هانعمليقو 1 لجل ثدملاوو ةعسلاو بح رلاىلا

 انالسلا ملا ارادلا وداي رو فام ا عملا ا
 ضصاص وك هس سقم 4

 لاقءا ارغل الام كيزالا تاسيس رواة وسسلا# امهعيشر
 م ©
4 8 

 تعينات حربة رحل تيسير وغيحردصتلاو وهلا ني يعل :

 و س< ا م 5 د هس

 ةيحرو ةيحرامتدح هاير ءاملا ب ءاسمىد دفا د كانك
2 

 مه اتا زر

 ا ل هل ا نوم بحرا 0 اونص ينام احر را ا

 را سل 0 0 نعى ةذاشُ

 "يلب اق اديك 1 دااهيدعت البد_هن اى ىسرافلا ىلعانأ ١ن 1 1 نيوملا داع ا

 ا ا



 ا يلا 20 نوع راج عا ان 04 السم ىنرر * ىف" _* يب سرب ل 0 ريب ا 98 04 ا اذ مي ينج -

 كل ءابلافرح « ءارلا لصف 41
 و 7 2 -

 لالقلا راها يعود را 01 مركل اتح - رةفيتسوألافو تحرفقارت
 5 ا

 تسال نلركانلألا تارا صقتلاو ملا نيرامباو ادرَقُمم حرك دوعلا بح رو

 رسكبٌب حرا هدحاو هيو دج نبا لاقو مهاوغارلا نب يح راهدحاو عارك لاقوديبعىأ ادّدع

 لامن طار ىهل قو لمانالا ىلا ىلا عباصالا لود هام بحاورلاو 00

 ماليا لك هر ىر دهن يف الاَنَصَق 0

 رمت طيفك يجد مجاب ندا بلا ةبحااارعالا م« ص

 نيامىهبكبباورنوُع الآثددحلافو ماهبال انام شدا عبس لك ف عباصالا

 ىقلار ذد لوقو نلحرلان هيي شو نيالا ادلاىلآ عا ازمأا

 فعالا ايار تاجرتم #2 1 .رةقتابطا لوطا ىلع

 لاق ةيارعرح او عاركل اكو فكل اتاذا عباصالا لوس مَ امركنمأت م

 وول دم | نيم 5<

 هدجرو 'يسلوبانالف تب رلثيملاوأ لعاوق ىلعرمس 0 جا هر _ةقتالث اذ فركىردأالو

 لكناو نار ءالان ان نع هتوص حرا قورعراجلا مباورلاو هتك كس د

 هيجاوردا اصلا لوطن 1 * تضاقدا ارطل لوط هئطبىوط
220 

 و وودي

 هم دوو و 00 سم م موو و هه

 سل مو و رع م م

 ليغلل ل يقو هس رح مالغا بحر راد درقلانبا لتكن يح حاحا لاق مقل لا رو عسا

 77 هع ه 5

 ورغم نتن هللا لاق انيارجز ىصتو دعاس ىبوىأىحرأو بحرأ
 م وو

 انبات انلوانت 8 ا ىو ه* بحر او الّمو ىهاهأع

 هاسر# <

 دالي تبحر .رىد*إ ونالاعتو ل ونت ذالنلا تلعب 07 0 وللعلم اولاوو

 9 0-0 رو لعتاب ا ثيدح ديس ىو الل اىأتلطو
 م ظبي ماه <

 تال حارنلا برك ودلك كحق ىشر فرعنا تيد فو

 ه برهم 7 سو س

 ىلا ٌبيحرلاو خلاها عساوىأ باد ماوْثَحَسنا ىأ نععتم>راورادلا تءحرو

 2 حل الط لل دنا

 عيبا

 ٍ ةيسارشيلا عباصالارهاظ تلا كقعلأمح تا آريلا اوةبج ازا لح اولخاد نم عباصالا د قع

 1 ع ةراغط العهد اذا يهد دو مل هدف عضو ول راع وس ؟ذلا هيداصن ل شا ءاز5 .ةبج 4 و

 بحراو روبير شو ينوب ىنلا بحرا مشل با (بحدإ)

 ىو سو بوو



 ٌقيخاذأةعركلا الاد ااو ةيحرلاو بينا ودا بعد ليقتتلاوردان

 تبيلااذهليقولاملا مين ىنادادلا ظ

 متاهتافعسلا اهقاذغأم مدة نأ اهيل قو هدرا امدخم وارق ل صالا ناكو ع حارق ا

 و (بحر) ءابلافرح « ءارالسف

 همك ير ر رغملاو ناكل كلذمم امج 3 0 هي ٌتلاخ

 0 0 و هيا سا
 بسام هالك ةبجرا مكب ةسحروة حر "نل<2و اوبن زعااو سحرا بكرو

 لمنهج توك ودي ارم انني ران ايل اكوا علو عفت هيلع
 همم <

 ديل لا |نمءائمل !ريلاشأحيرلا صال اهرم نصف قاراهيف قريالئل 0 لعل لوح

 ايم نيوجولبتياصذ ونتي ىوردقو يش اذإ بكب هلكت ادهتنأةيحرلاو ”لخملا

 جارت نك لاناا كلو 5 م والو اهب تسب
2 

 ل ثبدطااهب رضا نمت ااه تلال او ءامساهسق س لامن | وة دولاب. فصب

 نونسسلا حئاوحاو اه رع بهو ىلا ىهوةيرععجانارعلاو ىرخأ 'لرتوةن.ل مدع ىتاا ىه

 مود الدعس هرم

 3 وا الا دال ملا لع و 7 ٍمرغع مكيلع يدام ونبدأ

 عى دءاضقم كفك الو يقترن نتا سناب نموا ضعي انااا

 اهدحاواهي درا لا حوارقلاو داووكاو شعل لع تارباسلاهالاو لاول ملا

 ل .؟اهيلال هبالئا قاذعألاهلا وح لعضو أوهلبقو ع ٌااهَسِْْا لل صوُنادش

 ارد باخ لاقو احراج رلوقت فيراتي تناكحاذاكاذو قَرتالذ

 نماهعنمأبناج نما هاذا اقر انه بحر ابوقعي لاق نير لايق 0و كبس اهب دل

 9< 2 ا

 دقو "رزدعلا ى م وخفلابب ا راغصت ق ردع او ىندفر ذر 34 ىعنع عو ند ضعت 5 ةريش عى نإىأ ُّط 18 |

 معمم

 1 بحرا اهقيذ 07 1 اهلي دنحانأ أةفيقسل ا :دح درو

 ل اوقامأفم لم د ناك مال كح ع مهدسئمو ةيطعأ همي رو ميلظعتلا بيج ريل
- 

 2م 5-2

 لدن ةمالس

 نيج رتب اصت أ اهئانعأن اك 7 مبءامدلاكاسأ ٌتايداعلاو

 لاق ُكئاس لابلع ين يلا :راحاناهقانع اهم لبق و بح < الذليل لقانا

 ناريسفتت يبل اذذه» 00 ديب عوت أ لاك و لطلاب 3 الءجنمل اوقةعص ىلعلدي اذهو

 ىلاع ءامتلادارأنوكين رس الاو لا بيير دجاه فان أَب اني شدوكينأ امهدحأ
 مم ىو

 له



 1 را ا ارا ل دا و ل
0 1 

 ظ

 (بجر) ءابلافرح « ءارالصف 8
 3و جس س ع ركد»
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 امتراج ال سانلا نماههحاصمذ أي ىذلا دهعلابايرلاو نياكمفرواجم ىئراوملا فاو
 9 لع

0 

 هذي ا ذالوقي وغلا قو عب بي ذأ ت بف تايرلارمش ”لافو بابربرأ 6

 ماهسنأب ركاب هرلاب بهذ همي ري الذري ادقدنأ اولعيلادقاهحاصو ع

 3 : ودون لاق قائيملالهأةيرآلاو هريسممل

 وو بث هس 85 0 يود -هم
 اردغا ارش عماوناكو راو ادقع # مهرغوز مم تبرأ تناك

 اد و

 فأآتسدشنأو روشعلاباررلاو اس نم مهتيرأىودريدّةتلا نوكبىربنبا لاق

 ةرسمع ىمليةسانلا نيش ّ ياس مار «اهارنامال اهيطعيو «بب وذ |

 دحاوت يرلاو ة كد 7 هد ا قا ورش كب هر دوما 2 رع اراوضوأ ل

 نياكو 1 لاو دن ةيراوتدحاوتاءاهجبا 0 .يرالاو سانلانسفؤلالام هونعد رلا
 خس

 ”ىأهمللا ىودريدقتلا هلوق
 ةحعمربدقتلاا ذهل عاد

 هيك ودب لجل



 / 5 او ا 5 _ ا ايل"

 (/بسر)  ءابلافرح + ءارلالصق 8

 له

 لجزلا أع انااط رلاوبورلاو اهدلو اضرب .ىحعضولاد_هيل مالت أدم
 هريغ نم

 ايا رك يا 1 رماني سو نسل بارهسم:ل جرللاقيو لو

 د | اردفيْن لني راجاهبذاف
تالكنارب او ىنلاسرا

 ن

0 

 أو بالابر عن مصاعوإ وهيلعدتل لص بلوتر ةلسىلأ نب رمت ىعد

 ع

 هنأما تن. لجولة رىرشزالا بمر الاول سوه يلعهقاىلص ىلا وهوة

 ريغ نم تابلت ايدي رببْنرلاف طر دلاامغاامهنعدقتاىشر سابعنب|اثيدح فو هريغ نه

 اذالجرلا ةأرماللا يد هب نمداوا مالا جوز لاقياشيأ اس «راولافنهعمنيلا ن هجاوزأ

 مهتيلا 1 200 لفاكبا رلاثيدحلاف و تار ديار نعمل ذود :.زاهربسغنمداومأ ناك

 / 9س اق م

 حب قزم تأدر هج ناك د هاش ث د. د_تىؤ ناسف هرب هير نم لءاق مءاوهو

 لاك مالا داب ارلاودس رلاووريسع هنري ناكها ال همأ حرم سما ىنعي هيارقأ سها لجرلا

 و اهلا 0 بالاٌةأ هاا ارلاو يبايتا وريبك اود _هاشلا ودي ةلاكوه ام 0 اونأ

 اهلصأ دايك 1 ةءاعذاز واهات أهدر رو قاسللا امهاكح 1 ر راب 3 رو ا ريغمعتلاوةعينصلاو

 وةءد . 2 م 55 29 - ماج

 هسا بابروأبر برأ ألا تيد اهني ىنراذال-جرلاَبريَر ورعونأ كلذك مثار رو

 دة س ردهةء2دمدهش وورع موا

 ضع 000 الاي رافابسلا لاو ا -ًاوهتمط ع ندا تدبرو هتدنتمو
١ 

 5 28و 0 ١ 0)

 00 قهر صهسب وهدا رئادتااللا

 وَ 2: راهم

 نم-لا نر ديردنبانافو يارا دعما راذا بويه ءاقسهنمو بانرلاو
- 

 9 28 م جس و ن2 .َ

 ىتح حطاذابنعلا براد #* يحتل ءلعبرا طئاشك » كناو دوسالاو)_ة5تدزلاو

 ها هع مو مو ع م9 11

 هتنممه دب روايروابر هير ًاراقل اولسوي يَ رو ةشلح ىلأ نع هنعدت ودايرةوكب
 598 ء.و 9 و عم 8م

 ارا رع هنو تناكو هنأ ابطا أنوع لات أوت ير ليو

 مهلا كنا انتوا سحقا 3 عمار 5 ١ رعذافا

 هدم مرا 5 ا

 لا برم لاكا نكس 1 يقبض يدي روأ ىم تنك ناف
 رسم

 هس 5

 اذا ىلا نالرقلا برب للطىأ هدأ بز نمسك ازار دارا فوك هتبوزللوقي يه مدالدارأ

 وع وه وود
 هيرهم نالفبرلاهي حي روأ « مط د سين أربع نم هن نمسا عمو ا تارا

- 
 طع 93د ه1.

 ريغكأ « بوب صريغ دأ اهالس# هلوقو بوه ىو دو هنأ اد ف لعجا ذاب

 ا
 صم

ْ 
 ا
1 

1 



 تندوح

: 

000 

0 « 

. 3 

 وا وحمص 03 وم

 يلا ا ا ا

98 

 كح اكس ا تل نو ع سن نع

 م4  (سر)  ءابلافرح « ءارلالسف

 هذه هرتام مومل يد اىذض رسام نب هللا دمع تامل رنا نبا" ىلع ني دما واه راك

 يمقو ةات لبس ىلعلهنمو ىو اعةئالث سانلا لاك هنا هنعدقنا ىشر ىلع ن ءىوروتمالا

 نما ةفلابللت وئلاوفلالا ةدانز زب ترا دو فعو دوبالانبا لاق عالم عاأ عم

 معلا ىفوسا الاعلاف رلاو اهراكلب قول اراغ سبلت نو راواك 3 تلا يععب رام

 مدن ردا ىلاعلاّىاب رلا ليقو الامل لايتم ودعي بظيعذلاوأن بدلا و

 ل اوه "لاو مارك اولالكان» ءادعلان ون رلالوقب تكلا لءال رت ديو ألا

 تسئل اهني الدبل وألا نوكي وناك اع : ومالا "ابأب فرعا لهأ رابح ةالاولاق

 لاف نينار فرعتالبر هلانأمعزةد.بعايأن أك لذو ةينابر رسوأ ةينازيع ىهامنا ةس رعب

 دشنأو انو نيحالملا س ثرالاش رمثلاف كلدكو علا له وءاهقفلا اهم ءامناودميعوأ

 ايطاليا ىلاعت هل اوقف هللا ديعنبرزنءىو رو « ايروماسل : نيم *

 ةاشلا مضلاب لعمل عفلاو نانا ايراقول ليوا فو للا هللاف راع نا رلا ريغ

 منا ريق وبايرن اا نمل وَتامناوتدآواذاةاشلا ىهلمق انشا لا

 نأريغ نم جانت ةئبدحلا مىنامعللالافو ني رمثليقو اهتدالو نماموبنيرمشعنبب واهتم

 0 برعخاو نايت يشوع ادخل نم زلال دبقو اهداوام عبي ىلا ى هليقوانودَك

 م راد زونألاك ةدالولابد ملا برقو هورسسكلابايرر رادصملا وبأن 1 ل ردانصضلاب

 عضتماندكنأ مالا اضد [لبالا ىقءاحامع رو اهمجنأضل او هزدملا نمهريسغلاه وزعملا
 - ه8

 ثد 2 وفد كابو روف دراولاك هن وبسلاف #« اها رولا منين « ناهسنبا

 ظ ناولاقاك اذ_هلوأا يس الازاقم اولاَمْثَد ل اهلااو ل انملا اذه لعدولا و

 بام نابل ىحو اهيا هر ل ةاشلاتا عب راشد -ىفو لانو لسروراؤلظو

 : رملاو كرا ل_هفاللبقو تقلعاذاليقو ٌثَعضواذاانر رد بريواشلاتيَرلاقو هليل يمرلا

 مالا نما ركل

 لال مكمل ريلمامآلا 0 و

 هدول وم و ونا عالبال ةنضاحلا هب .رلاو عباد عالسالاو ءانيهلو

 قب نأىلا مح نياموهيل وا تالا 5 يملا 31 كَ .راهأج رغما ثيدحف و

 اغا وءاسنلا فم ةيمئلن ريس كلن ادويه ل ما اذبرب ام وبنو درسها ليقوثا روش اهملع

 لاقي رعت لاق كلدكوهلوق

 ةراسعو مسنلاب اذك ملا

 سد رالاق ةلادوخللا

 د ا

 جلاب 0 و

 مالكلا نيد :رامعلاهذه طسوتف
 ىلع سل خلا ىنابرلا ىلع

 هسفصد م تك ملا ىجيشإام

5 



 ملا اوممبلعت لاقو هلوق
 باعت لاوو مكحملا :رامع

 ةءراوعقجا م الانايراوعت
 ةعامجبىأ رسكلاب ةبر
 هعجب قلعت مه ووةعاج

 لع كش ىأ) لعن
 لوشن أهمكحامناو لاهؤ

 مضلاب ىأ ها ةبر ةبر

 سيتم ذك

 كر > ءابلا فرح « ءارلا لصف ا
 0 ل و 5 مع 11 *2 ِ 200

 7 نود ىرث اهب لازبال ىلا ضرالا ب رملاو هع وىرثلاوتامنلا ب ربرطملاو
 مد دو م #ن) ود ةسثو

 سناورلا نمل اهنعْتن مم 0 ةرارق لك نب رقتسي لمط 03

 9 بنش وانو كى لاننا بل لقد بيئات اا مو

 «ن م9 سا

 0 5 ودلال ياماما ١ ةمرلاوذ

 اولكأ أف برا ممنالناب 7 اودع :وبأ لاق و اوعمجت مهنالبابر رباب را لسيف نموا

 | ا بسال ا ابزاو لك كدعومب مهو دعاوتلاغو و هجيامباو ةفوعم

 كي "الدب روهوهدحا اوىللادرت مضل دوت لقبا زلال تيسُناذاكلذاو# رق ناب : رانالمهفَردَت

 هيتس نوكتنأالا دش جالا فلواكدحاولا لاير عفا دلاتدسناذا

 امأو هيوبنسلوقاذه لاق فالكب الك ىف ةوورام أرامتأ فل ضنك دساو لا رالفالجر
 هم م مى مو

 اولخدأ ممالك لدياو هم ىمدالال اف مهدها عة ىأ م .مبازلكلذباو 2 هنأؤ ةديبعولأ

 ايدين ياو جعالا ارلا تكيابانراوعم باعت لاقو هلع اواو وامتد برف مد

 ق'* يوم ه>'ا ”ءج 9 و 2 مهو هع

 نالفو ىدعو 0 هيض هدسحاوادياوراصف وعمل :انق سب مهو ةيردبر

 وود 50 -

 هتسزاذك ناكل تر هنزاشيحا اللين اوديو سابن بروك اكابر

 5 رو ااسصال ضر 1 * 18 همْزاَبر ًاوناكللامبرو ماوأبا عل !ىوفهءتماقأ او

 65 < ع

 8 أ مهل 9 ,د1ل|قوهحيرد عاب ا اذاناسبلإو انايرإتأ ًوناكلابنالغّبَ او

 انلأو ناكل برأ نيفرانغتر وزال ملا وأو الاب ااقد بصره رط مهى
1 

 ت ا اهتديت ترأو تناهبولب ا ترو ريل

 ةياوردذهكلذكب رش مهو ه٠ ا !!تيراوهتسحاو لسفأ تمر ىأةقانلا

 و هَ

 لقوعلابَروُرمَح ايراد لاو تاب رلا يسيل :تاضورو دز ىلأ ع نءديبعىلأ

 ىانوواماااودازهوسسلاهو تسنلاىف ةفلابلنوتلاوفألاتديز زب ب رادع ىذلا نأ لا

 مولسعلا ن مهريغ نودب ترا نلعب حا صءانعمن“ "اك هر هراغن ودب را معباصيصخت اودارأ اذا ان درلا

 اذاق ةبقزلا ةفوؤعلا لولو رعشلا5 ةركسح اذا ر تل ارعشل>رلاش اكو هو
 ص

 برلا ىلا بوهينرلاو يب ةبحلا او قراولا ةبقرلاىلاو ىرعسئاولاةرعشلا ىلا وبسس

 لبق علاراغصي سا: اوعي ىذلا] هلال لار- ءالانبا بلا لبفوصوملافانزلاو

 اهراكحص



1 53 

0١] 
 1 م

 ش

' 
 و

ِ 5 

 ا
1 
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 هدقشين ءويففزكلاا ضيع تنجت نتن بيبي د

 ل ف ل ا ل ب يل

 -- (ببر) _كابلافرح + ءارلالصف

 تبل دانس زوقو ل عاف

 ٍرْضَقلا ةحاس حورتنامون انلَترريذانسحأتنالو
 - هم 57

 ناضل اح نارا #3 هيا ءاضم ة . مد نم

 ءاهلاو بت يل ءافدال عفر املا عدم لناو ءاملا ارعق ف فد تلااهب رولا دا نع

 ا م ع س 5

 نطل هس راع ا و ىععدس رود دق هلارن 0 راو دقت ةوذام ىلءةدئاعلا

 ا وو ةمرلم راو هرئاسامو يللا ببر ف ليلا باعت ن ع
0 

 ميهارب اكد يلا ىهوماسنالككعيو تومسلان رمان طور تئابرغعو امنابلالت ولا فسانلا

 ا صيبا قربا 12000 ينم

 3و -

 و

 اهتابلأ نمنبلات اة 0 | 0 تنس ساسسلا رةشناع

 يراه ديالا نيا لاف ٌضخاملاال وىرلاال يقر الاذخانآل هنعدتا درع شيد

 ىو مضاء رراهعجب وةدالولاددهعلاةبير َةلاَداَشلا ىه لسقو نبل لجأل خغلان هتدبلاف

 با لا هو وهعمج ىرطملاب 2 و قرئاشولكدالا ى تق قراماطي أ ثيدسحلا

 ا لاا اعا اختي ا لا اره ليقو ص 0

 ا ال درلا لبق ادبابرس عفا 97 لا
- 1 

695 

 لاق بابل 0 مرا راج هايل دس رك نا ةباضتل عقلا ةبانرلا

 هش رانا نم 3 وتلا بلوه تسدتهر ورا : رعءاشلا
 را 0 - تع ل 1

 ِِ 3 4 ع 2 2 0 م - .٠ 5 ٠

 قبرعلا هتلاو تن نسح أ يمد الالاف هيابر مكي قدح اامهنع هللا ىضرريمزلا نبا ث يد ىفو

 ىربنبالاق هيلات نمل اة يسن ىف ىمدالا هركذام ىلع ناسخ نب نج رلاد_بعّلوقِبابرلاف شو
 و 1

 فزاملاةمهْلَجْني ةورعلهبسن, ن تا ارو

 لبس نب هوجو قسم 0 5 ماركلا الإ قيم هقلاذإ

 38 - صس 2 # 5 1

 نال وع ا تارا باه.كارب رع اثلم شجأ
 0 0 ع م5 هو 00-22 م 8 و

 لأسلاّةزه هشينع 0 5 بونك تاضضضخءركركت

 0 م مس« 27 م

 لحجر *دلا د قلعت ماعن د باص َنيَودَبان ران 1

 2 1 و
 اا

5 0 

0 7 



 ماك ينل 3-0 تيدا ني. ويا ا
 5 او / .

 يل ا ل زا 1 0 ١' يكل لل 28د هيو هك ا و يقر 5 اع

 4 كيان 00 53-3 ديت ب “0 2 1 5

 (ببذ) ءاملا فرح. د«. ءا ارلالصف لت

 م 01 00

 دس هل 25 و هد

 اذا“ داب 0 هو 5 رقيقا اا رلا
 م

 اود فورعلا لئساذا * هنأفرعلا نم ىأي ىذلا بر دشنأو هطصأ

 و 2266 2 2 4 2ا 6 هَ 7- عقد
 0 نفاخ كوس ىرين ”المهتعهللا ىضرربب ْرلا نبا 0 خو

 وه ع ص 4ك 2 همدذ يو

 اما تتار ءنباىلا مناف ةصأ ب . نعي يمدد »اس ىع نوكأ
 د ةه- و 2

 تناك ةمعك ه هب رلاو انين اشرالاب) بَ رو اير هل ناكى أ هيريهير لاقي رسبزلا
 مدد ةماك

 تان ” نناس> لاق اا ةيررادو 0س مان لا اهمظعي بعك نيثرَخلا بو جدنا

 دلا اون هارذ ف ىلةيسوأو * هيحر 2 هيدياد ف قو
 7 2 و

 0 ةوءك د. - 6. 2 تدل 2025 سس #

 ابرق ثيدحلا فو سانا رواش رتغ د روابردمرب ىصلا وهدلاو برو

 نربىدن.اثي دحىفو هاو لجرلاترأك اه روابيعارتو همت ىأ

 م 2 و ب سل ىكوف

 هب إو "3 ىلا كتاب عو هنمَعَل ًاوهو قر ىأ * « الابن اَسِيعلا فب رثدسأ#

 ه8 - ل 32

 هيلعمايقلانسح أ اضيأ أفيعضتلا لي وحت ىلء ايتو فيعتلا لد ودق لعيد وهسراو

  ىناعللادشنأو نكمل وها تاك ةلوُفطلاَ ةراغي ىتحهيلوو و
 اك تق سس هدو

 اهلاضس عيضتالمأةبر 2 ”هلَختادودل (نمهبير

 ظ تببلا ادهدثْس . ناكوناسنالاريغئاومملا ن ملط لك كلذكو لامع هنن رنا ديردنبامعزو
0 00“ 

 هيلاسه ذاكر دوكمىهاملارعقلافاننأميل ع اضاف حرسك ٠ هس , روأةوعوانل ناك «
 ع ه ري وو

 بيب روبول مم ىبلاو لعفلا نمي رضلااذهىليذهدغل ى هولاق وحلا اذ هقددوسس

 لدنجنةمال لوقو ل درك ابوي درا سورفلاكلذكو
 ده هص ستي امص لذ روض

 بوبر نكَسلا ئقءاود قس 7-0 لغسالو ىف أالو سايس يل

71 5 

 بوب رموهاىأ 00 سرّ دارا نوكينأ وصلا ب ور جدار نوكبن او
 90 سوف و م

 قكمسلاو: قاكناَبرطْملالغسلاو باديدحاهغنأ ىف ىذااَدألاو ةيصانلا فيفا ألو

 وهودلبق تن فتحة فصن توحد يتلو كيلوا رادلال هأ

 بودي ليس ّدالا فاص 1 هديلملبااماذا تح لكن م
2 0 

 | يوت ين دخل رشا عساولا اوهو جركل ضم نان ميرال

 مع ليعت يزعم "اكل سوه.لع هلا لص نلاةرأ لسو هيلع دقلا لص بلا مق عضرتسم
 - مس

 لعق



 عم _(يب) ١ ءالاقر م هارت
 و ريثكلاب سيلوىلا عتهقئاربغىلعاةلطمرعشلا ىفءاجد قولا اكتر لرقم تدار !ٍ

 نوكيفالواه ديس ملا نأ ىنعي دم لاو أولا ثيدحلااذهى هدارأ أولافرعشااريغفرك ذ

 َْى رارسلا ربك ةسانلا قره ةسمتلاورثكي لا َنأدارأ هس "5سم ىفهنالاهل لولاك

 لما ا اهله [قدئازلاو اهلا لقوايحاص أ أةوعدلاءذهبر مهلل نوما ةباجا ثي د> فو

 لع نأور :ركى ل رودمسل | لوألا لمي الهنعهقلا ىةناب ل ميسفب اهاةباجالا واهم

0 

 فراعتملا ىلعمهمطانافكد 1 رك ذا ىلا ةوقامافةسي و 'رلاقمقا 3 امها را
 ايل

 ”ه© - 492 سس 2و

 اهل د2 أىذلاىأ كهل رطتاو ىرعاسلال وقام هيمو مساوناك ام ىلعو هه دنع

 لاومألا زن 7 ىسهفتبطاخمال وندم غاجلا فاجر راعاشلا ىعلب .الاة اضف ثيدحاامأف

 ع رع طرا اهلا مماتجواهل اهكلامناضإ زول

 كلا [و هل هامل ختمموق ا داعوسأ لمنعها ىذ مراووعت :ةورع شب دح فو ةمدغأ ب 7 و

 ىو 2 0 همنا ل 50000

 راهم هاوس الفلا عتدقاتم هبنؤهاضيةيرا نوع تح مهلالك فيد كوت دح

 تح 7 معأهّللا وءانعكتب .ًرقنبف ىدبح ايضا جرد ىجرالجوزع هلوقو

 نسحأ نر هنإ ل جوزع هلوقو بوبرو بابرأ عباد هيفا هحتسر ىذا اا ١

 مو

 2 ه سدر

 ىاوممنسح ىرهتانوكينأزوجيولاق اومن سح أى حاصريزعا |ناحاسزلا لاق ىاودم

 سل او ها لاك كلاب ب رلاو

 املس نظف اراحاوذ الو 5 مديرو مجبر نعاقات قاف

 سادس 2 2-5 م هدوم قوز ©

 اين ةقلعلال مك ىأ مبا و سانلا متبع تلاطودكشماي زبيد مهكلمكأ

 8 7 ناو لا د هدوم 8 و

 بوبر تعضف ىننبر كلو 03 يتبابركب تف ةرهاتتكو

 هس »وم, 11 ل وُ وسد 0 9

 00 :لولمل ىأةب مرلان ني بويرل هناو عمدلام ءاهناأىدنعو بويلرىكورو

 3-0 2 سوم 2 ووو

 برعلاو هس ونرلا نتو اا مهقوأ تنك أ مسوق رو نوكأ ةكألجو

 3و هم مهم همك ع ع

 ىورو ىنكلميادسسو قوتانردوكي نأ هي تالف ىبريشأن ملابس نالف رين اللوق

 نا.غسوبأ لاف نيابسملا نمتناكى ]اهل اولادنع مولا ياو سنع اذع

 هو و 0ك ومد

 سلا شب رقنم لجر ببن الث 0 اوذص هراجأةتزاوههقلاو تبع

 (لوا نرعلاثاسا 31 4)

 اذك لا أس عا تتكو هلو

 هغشو ىرضوملا هدشنتأ

 ىنائاصلا لاو فاوملا
 بطاخو هات اوةناورلاو

 مث'ءإب حن ثرخارعاشلا
 ىنامأةروهشملاةءاورلاو لاق

 هسيصصم هتك ىبب ايرلدب



 لاق حار هزنببعك هلو
 سال :لمكَتلا ف ىناغاصل
 ىنءاتلا ةيفاق ىلع بعكل
 ثرحن بسعكلوش امناو

 ها ىدارملا

 ىف اذكهت لا ىرمأ هلوق
 لافةد_هيهلوقو لصالا

 ىل+ دّةل ل_-ةموه بوقعل

 لصالاف جلا عديخ نبا

 ها ررح واضدأ

 لاق بائراهل سل هلو

 ةباورلا لمكتلا قىناءاصلا
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 ف ا ا كدت سس نر 2 77774 1 007 3 ل اب لا 0 لا ا ا 351 نأ ناسا ض1 >ضسيك*اوملا 0#
 0 1 : . 70 1 نود 3 3 , 7 1

 (ببد) ءابلا فرن . هه ءارلا لصف

 مو هن 2ث-9 ”<ةم وم

 رينز نب دعك
 38 لو 3 ا

 تامملا ىتخاهبأر ما مار 33 مهما ه.ءظاوعط

 م د ىضصرع» ع 5 سد

 0 بارلانإلافر ةياملعلا ني ْولاَو هدد تادف دمه العضو

 وجعل ل طلاك لابو مهنا رسبملا اًذالحرا

 و مو يايا نإ ©« و 9

 برن هقلا بار يزتانيأن و 5 ةلاعتج .!ىلّجدقا ىرعأ

 -_- وه - رع

 نمكوةب عوب رب مأ يعامل ىه عدو لاك ط :عدتخ السالم وهب وقعيلافإ

 ءانآلاامببعْشي ب لنا نمةعطقل انورلاو لجبر مايو نوح ْ

 8 9-5 500 د 5و ساو

 ءامسلا فطر ةمالاف ةبقراب ناجل بذي ظالم بانرعملاب نط اهلنا اهبل سو

 تائراهل سد سعال 2 "تغيص"ةلخشيال قارس
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 ١ كانتا ٌؤرلابيدهتلا ٍلُجر مسازوم وموهو ءاجدقتائراذهو عودص ىأ 00 '

 وهو,

 اهو ملهي نعل ةراد بشلل نمريبكلا حتسةاوهورَل

 هل رمال قلل اع عيج ىلع وبرلاهلودكلامىأ لك بروهل> وزع هتئاودن ب 2(

 ترا لاي ولاق ةفاضالابالاهتاريْك فب :رلالايالو كالمألاو زوما كلامو بايزألاََر وهو

 ةراح نب ثرحلا لاق كال ةيلهامبا لا هتئارعغل ءاللاو ف لالا
2 

 ءاليمالبلاونب رايجلام 5 ريع مَتلاُ رلا اوهو

 ظ لاق هبال ممسالاو
 هنأن ران سحاق 5 ةنآسجتالا اعاده

 كيٍروال يحنبد هى حو ليقول لابو فو ف بأن راك ةوررلاو

 ُش رو 7

 لسقو يوكو :لكبرو فيمحتا الإبل 21 «ريلاكلمفأال
 و

 ملمع »<

 هن ةنادلاَبَر يمااش هنر وهاس هلدكذمىأإ ير اذه تالف لاق و رام ا

 لا لاا 1
 "نددت سنرد لاختي هوَتيبلا بردان زاذلابَرو

- 

 ان 92

 طهر نمبر 5 هقوفسيلنأ لاوفألالءدقو
21 - 

 فزربو نشب

 كلاما ىلع ةسغللا يفقد لالا ا , رو هب ردمالادلتتأو ةعاسلا طارشأ تدد نا ىو
 هلو 7 9 0 ١ 5 1 9 531 هد هب نعد هر

 قلطً اذاو. لجو زعهللا لع الا فاض ريغ قلطنالو لاق مدلاو ملاوف َرملاَو واود
 - 2 5 52 ك5 "م م -

 5 مصأىأم نفاتنأر !مهللا مهلوقهنمو تبا ردقف هتشكض ام لكو م مهام لس ارب ار موقلا

 ١ ع 77 1202 20زذزذ 121 ذ2زذ1زذةذز12زذ 2 ز2ز ز زذز ز 2 زة2ةزذ1ةزذ ذزذةذزذز 1 2ز20 ذ زذ2ة2ةز20ة2زةز0زةذ ز ذ ذةذةزةز 2 ز ل ل
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 نري (بأر) , 11+ ءابلان فرح هب ءارلاو لاذلا لصف

 نيعنال ازمولابسَذِيسايقلا ولاقاهتا اور رخضبكأ همأ بوذي ناك هنأ ةيفتطسانباثيدحفو

 ميشيفراغلا ا!ثددح قو سايقل افالخ ىلعيت | كا زوعهم الا وة ةزمهدب ١ ذدْلا

 زمهلاناب وُدلالص أو ناب ذلك مالنا وذاهصوصأو بر هل كيااعصالا-ةب سانا انا 06

 طاشنلا سيدال ع : لاو ربكل ههنا (ببذ) | اوسع" سلا

 ىذلار ,«شلانابيدلاو طاشنلا اوهو ىازلاب تب زألاسقب هبسخأ ًاولاف سي ذأهلو ثالف م ىجهعالا

 تالا تابيذأا فرعأال رمش لاق رن رولا ةيقباضيأنانيذلاو هردسشموري_عبلا قع * ىلعنوك

 اهيل ليات كانا شرع 4 ٍرخالقلا اوال وسع را

 رووا د اووهديبعو الاف تسلا ورا

 ءاتشلانابيذ نين وقل سافرنا عن أعدت
 هدم هي م و ١

 هماص ًاوهمعشةب رولا ذر 89 0 ءارلا (لدن) :

 ره سل اه ع 0

 ريغيو دن ”ارآاناص-نم صا نيصرب أت اوعدصلاب أرب رعاشلالاق

 رانا ريعريغي و هطصيىأداسفلاىأَتلا

 0 3 هدوأ هرم 2

 هل <وو سا مو 0 ا

 نام خالا ثنو الا 5 00 5ىف ا 58 ودازأ
 او

 وع وهىذدلار ىاذلا لعنه عضوملاةيوننمادم علا د قس م-مب هلوق ىنءابل نأ ىَرتأل

 ل لعدودنم عضوا ةعوذ مأرب يوفوف ذا ويري ابوك

 همه. كد هك 5 سه ,

 بعش ناك اذا بارو بأصل جرو يبدل بارللا نأرلا ةعذارو فوذع؟ةقلع م ىهذ لاح

 اموقفصنحامر طلال اق ُت 0 ميلان 2-1 وحادؤألا عودص

 ضاهنملا ىلا ب“ اره ىلا ةود.ىليبدللرصُ

 داو عملا بألا انارنيدالت نك هنعهللا ىضرركب نأ صيههجو هللا ءرك ىلعشي د فو

 دم و وس

 وايت أر امينغستا ىضراعاب يستند قذر هدو هعجساذا" ءانكرو
 و 3

 م 09 م _-

 ىضرةشناعل ة لسع ثيدح فو نوار و يديها لسى أ ىأثلابأرو رش  الااشدح
 ست سدا 1 -> نبت

 ع عدصتياورلاىبتقلالاقريثالا نالت عدصن ا نهب بازبال امهنءهللا

 ندبأرو عدصأاوأ عدص نافالاوربق ملظعل ات ريس لاقن كتعدضقة حاج لاتعد لاه



 مكحاف اذكهجاكرش * هلوق
 ةدام ىف ىأب كلدكو انه

 نوةدام ىف َك ًايساف كرش
 أطخ فاقلا ارش طيض نم

 هسيفعم مرتك ها

 (بوذ) ' ءايلافرح «  لاثلال ص5 ْ 56

 ا اهرحدت“ "ا نمشلات نانو

 لعمَتِمِرصلاع ويم نان 1 اهتارقص نا سعشلاتباذاذا

 »مص امرك

 رعاشلالاو رك اةديدشتب ودور اهلاقيو لق تان مثلا باذو# حالا لاهو

 وو «س 064 س ©

 اهليقأالتب ادةرباَقو 3 اند راو عريات

 ضان ىذلال تلاوه قو ةساخ سلا .لفت تاي 1قاموهلقو ةماعل صلال
 «ءمو 5-7

 ساع نبسسملالاق ههوضو دهم نم

 نع 3 -ء.هةهع هم را

 رمق كرق نم نع ادوطف 5 هعمح بوذا ءاعكرش

 ليقدب ا امل ناثةباوذالا اوف جبت 290100 دي زولأ عضوم نأ

 يسم

 0 تح هنا الخلايا فانه ةولا بان ديزل ةباوذالاوباوذالاو ل

 ةللقو بيذب مارا ىرديامل دما فلاقي و لسعلاوه ويوذلا لك أ 100 ءاقسلا

 مزانف نرش لاق صه ال 500

 اهنيذتمأةموم دماهاز أ د تعداد ”لردقلا تاذك م :كو

 29ه

 اهيذتااوقيهلاوأ لقد باولو تفاناذ لذ يذم رئاخاهك رت ىردتالىأ

 ١ | اعلا نءةقرغلا هب وذملاو امهتناهيذتهريغلاكو قيامكأو :ىديفباّذام كاوق» نماهق

 ظ آب و ةراغالاةباذالاو لحلم ىأريخمةمىديف باذامو لص ىلاملاهملعَباَذو

 ىلابلا ارو رص فرط ىأ 3 مادص َب جوال بوذأ« سقثب دح ىو اوراغأ ىأن الذ

 قير شبت بيانه كرهواداةماور مال سابا ذالاو ةراخالةياذالا مايا

 مي اللا
 مهلوق ماتش هريغلاخو اهيهنتىألاقف 5-3 اهييذتمأ ةمومدما ها 2 هلوقح رشومزاخ

 درودجا ل ود اذكر مالا ن . مهيلعَتادوَتدَتو بجو ىأ اذكق كا نمهيلعىلباذ

 كاءرملاحر فر هللاددعثيد-حىفو ديرلا فلا لص ودب ضيقت اذن و اب

 ةي سوم سرس سس قوص

 ٌتاَدلاَسَو املا اةيودهمقرهظو لمَعَدسِ كح اذالجرلاّباذو بع ىأ قلاب

 (ليقورب ' ولا ةسقيتانوُدلاو نعسلاةباخفات سلوتيكا أبولو تلاساذانالفةقدح

 بقاع نوكيتأ ىسعو ناتغلا مالتي ذا ىفكلذرك د: سؤهر ةدموريعبلا قنع ىلءرعشلاوه

 ةبوذلا ه1 ىهفةرتاموأةب وذ لع مسن ا اميحاس عاسهيقدحاولل ليد

 1 هسا و م 17 مه 0 0 دوس

 ناذلاو لاو ماذلا لشعب ءلاناذإاو هه هرك1لاةرثاملاو اهيقيت يك لجرلاايدذعيلاملاةيقب

 قو



 م1 (بوذ) | ءابلافرح *<© لاذاالصف.

 «-و ى

 ىلذهل !لوقهتمو ةعباتسماهن "كف ضعت رثافامضةيىريف بهدم ان

 00 سه ه<

 ا 2 ورمل دا نع

 ّ :اشوملادوربلا تهاذملا لاعب ولاق فو.سلا لاش نقلا زانأك ليتها نءزنن عابضلا لوقب

 صمد ريك د ينم 5 صورم ا مهم و2 7 س8 1 4

 ماا بهدوهفا مهد بهذنرم .كلازجراَبحَتو يال قاوم ب ذل لق
- 

 3 و مه 8+ -

 تهدذلا مو ف ها هنيع ىف همانعةراكن مد ؛ق 9 ا لا ارقءارفريشكب تهذلع

 هسوو عالم < سس 0

 #2 ,لمرتاهارن أل بهد 2 ةءاورقو 0 هرمراهارت لبهَذ ؛ 2 مارال

 ومع 5 0 هدهد ع ه7 و

 هرشازلا ثنأ ارو داوتردش 3 هركشم كنا .ًايموقانلاقو

 وو مة - 1

 فور نماف هر ةينأنا ناكاذأد راند دعا ذهول يفذا ارغالا نا كك لبزولا 'هلمرتو

 موتغل قدر مرا ملا 1 ويح ةئيةغلو كلل ذوىناثلارو كلل اتاك قلطا
0 

 ةمرلاوذ لاق باهذوعجلا ودود المقو قاف ا اةيهذلاوداكحئالذلف
 , - 8 و مس ا

 ميعاربلاامةفحو باهذل اهيف 2 تذكو ةبطارم هل اءاحرق بار ةضورفصد

 تصح 27: هولطادشنأ و
 و 2 وع ووو

 حاودلاَت ارصغلاوابصلباهذ #3 هفوشت ناوخ الكرشأ و

 رعانشلال وق أوقدنم وةفيفضلا را اجلا هباحج أن نءدينع وأ باهذلاةَدحا دةرطلل يشد لبق و

 هس 95 بم

 كئاكرلاباهذلا تارد كل 2 ا للان نصت

 ةَنيللاراطمآلا باهذلا ب ,اهذُناقشال و ابان 0 عال ءاقسسالا هنعهتاى دو ىلع كادعف و

 لهالف و رم لاكمال ١ فيِ ْو 3 اهذناَقْْاَدا و هيد ف ةوز#فاضم مالكل اىو

 بعاد افلاق لاةمركم تف قو عيب بم اذأوبيهاذ أو باعذ أو باهذ عجبا ونملا

 و اء و 1 -

 نم لال و ورسم يكمل قرت سما ضع مهلا وعتنمبهاذأورين كَ

- 
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 داودو أ لاق ا 0 عضومباهذلاوُباهَّذلاَو خلنا تحن اعقا

 بال نطبو أَقاو نا 2 بالا اودعك لطي

 سلب ؛ادلو هنزل ناطيشمسا هذا فام ابوُهَدو نطو أنابهدو باقذلا ىورل

 4 غن - 5 هس و انما 5 5م

 1 ا : بوذا ام 9 رعهيسحأأ الدير دننالاق ةراعأو هت ولاد ا

 همس هدر و 8 ن<ي هسءع 9و مص قوه م 3 ل

 كاذدنم ترم: 4م, :لدساوهند ودوهتدداوهريسغ هياذ اش اذدوهلا

 و

 لاساذاتادو هممت د وذاميودلاَو هلق وذات وللا ا ءلااذه هيلع ٌلُديام ةَماغىلغ
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 ايي ل يل
. 2 1 

.1 

 لاق ل اةباور ىو هل َق

 ةءاورلا هلمكتلا فىناغئاصلا
 «ةصرتاهار نام بهذ«

 هيفسلهنأ ف, رصاده و

 هبتك ها ررف ىرخأةباور
 ودعم



 - ا ب نا تا او ع ع فقل 2 ا مورا“ ار ا # ا
 0-22 ع ل وا عميد

 1 دز ضار ع 1 :

 38 ل ا 0 7 1 1 ا <

 (يهذ) ! "املا فرس د« لاذلا لصف 1

 000 لد ا يع 0 0 9

! 
 | - - ب

 عم لقو 0 تا شوركم وهلم

 000 ديبالا بهذي للاي لبنات الط وش ابهذأو نالئكو لجو ةمضلا
 14 يي 293 هع

 و وروحك وطانلأ 5 ا

 انهو فأقام رلاضءب كلذ نعلدعاغاو قطانلا نهحاوأآ ىلع ىوريو

 ىمنوأوقي ز زاجحا لغأو لوم عضاوماجال اص الا قا مسالورخشلا دي وبيسد فراج

 | كاذالولو هتلاليبسام وقيل ةضفلاو ىهذلا نو زيك نيدلا 0 لاش وبهذا

 بّرعلادْع 0ك دم بكذلا كره :زالالاق هذاا وف نولوشي بر هلار ”اسولاف ثن دولت دلال

 0 | ا ول داوم ولعب و ::ء هاوقامأ و ةيعام ا ًالاهّشأ أن ”روصالو

 نأ "اح لسدقو هلا ليس فرونكلا نوقف .الوتسلاوبعدلانرركيولاَن اعدل واق

,َ 
 فدو ةّسنلا نوال ن وكيت زوو لا وألا نوُةعيالو نوكي ةلا اومآلا ىلعال اوم نوكد

 لاك لكل رصْم أذ وبتشوف اوف“ اكىهذلا
 : ري 2 2 - لف 200 م و سهو مهر هى #

 و دو واو يمال ا امه وسل و 00 1 0

 زءم ه - ) ةع<

 ' سها نر دلل ارىبج 000 ىو نمنع

 18 مم

 ”يزدهملالادلانهناورلا ولاق ملسمق ةرط ضب نا زادك اكل لش «ملس وهيلع

 مهأو 5 نموهو ًابهذلابموملاو موت هذملا ثلا نموه صادم هلوق لعفهرك د قأسو نونل او

 -ٍ 0 و ت5 دولة واب هو م
 اواي قس تلو ذابت الا ضتامناو ةسهدمى لاو 5 ةركسم يره لعااثا ىهذم رف
 ةدمءعو يرو 7 ىو دس وؤة َس<< ها و د وسذ 22

 ىدماؤهقةر ةصرإ هدو ةنرج تدنشا اذافر رص هرج وأ هلى ذل تعدم تيك لابو ةرمشمل

 و هم 9 و 3 71 -- 09 1

 روث دج لاق ةكايزلا فت مون ىلعمارالا# 00 ةهدمىالاو

 ه هم« ىهلس سو هج

 تلفافاع اساور 05 1 ا
 ملك 0

 ١ 200 ال م 07 4 ف

 ايدل 1اس كن ملا »* 0 م و 'رفرعت ا 35
 خا يي“ يع
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 امولطخ



4 
 ىروحالفترضةناتثأ اذا « ىريتأ مسح ىنانتلا

 - - - و

 تناذملادهاشد سل لاقو

 لاَمقلاةبناذكك. لل * ىلاوخلان نمد ىلع“ ل 0

 »ص

 سلايل هديب عضومبوذلاو

 معه

 بودلافتاسطُفلا »هب اسر نمرفلا

 20 و

 نوئلارعسكو*ء هيلانوكحسو ملا مشب 7 مورو ملبس ذ دثيدلاىفو رثالانا

 فأن معقب طال هش ياذا رفا حاملا ٌةدئاز ا دلابن عضوم مساةدومءاباهدعبو

 هّلنادج رْثدَحْلا حلا نسا مع ءوهاماهنمىث اوححاصصلا ن متدّدعتمحَس فب آر ولبالا

 وهولاف ىرهوما طخ امالافاذكه لاك ىو هل لمس يأ عيشلا طخ م ةمشاحهنيروصام

 ىلء هان رقاذككو لاك فلا مهتد. نين ا الا وأن معي الهش قالا باو صلاو فرصعت

 نابنالا كرجل ب عاوهو نعال شو انهو نالادنيةدانجمةماسأ انضم ْ

 هفمصص) . ندمهيلعد :رامفكلذرك ددق واضن ًاءار 3 اذ_ه وهيشاملا ب حاصلاق مت مى ور و

 0 هم اص و

 تهذين هد رورملاو بسلا باهل (يهنأ) هيلامأ فرك يلو كرب يش كافاماذهو

 7 ده 2س نه دى اهم -

 لاعبو هلازأهريغههذأ وديسهذو تاهذلك ردصميهدملاو ب دوهذو به اذوهفان وهدواناهذ

 اولاق و ردانف :راصتألا#بهزيهق ران داك وضعا ةأساف ليلقوهوق هءاونأل اق هءتهذأ

 5202 ”احاس

 سه حم ع

 هلع عب نكس مهلا ناكملابنوهشاص نا ,طظماشل اتاكثا وو رح رابغ ودع ماشلا تيهذ

 هم هس

 بهدملاو ٍبُمّدالىأائمدحأ سنت هدمالو ل وطين فايسلاا كي تهدم وُناكملا
 و 5-3

 دمي ةئاغ دارنا ناك اسوم اها لو ,لاَنأثيدحلا فو هيلا بعدم الأشوتلا

 59 ةرملاو تعذملاو ءالسلا مف وتبلا# نا.كحصلا باهّذلا يل بعدل

 ا هبهذلى أ هبهدانالفبهذ و هل اهي ىذلادقتسلا عدا و 0 رمل و
- 

 ى مه مور ّى رو مس 1

 ل + نبأ ىردالى ا بهذدمأمهلىردنالو بهدم ىردبام قاسكلا : نما
 نذل هَ ثم - ماده رك

 ّق و هلإعم4سأ 0 1 ل انونعد بهدم مهيمهلوقو انسحاهدمن الق هدلاقيو

 3 0 هم( هوم

 بنيلوقي وهموم بدلا سلا م سوسو نوأوقيداذ- ةبلهأو قرهزالالاك وضولا

 هنمعطقلاريتلابهذلا ريغ ٌتنأاعرو فورعمبحَذلاو بلا باوسلاو ءاهلا تعبها

 0 ىو -

 ثددحىفو ءاهلإبالا هد اوهقراشي العذلا عجاف رك الب ومتل 7 ورك ذياذه ىلعوة بهذ

 قهطبض تاسطقلا هلوق

 فيفظتءلمكتلاوسوماقلا

 ةييرغك ةيبطق عج ءاطلا
 هنمو عابنز دل ءامدنال اكو

 ديبعلوقهنمولاقولبح
 معه وتكر رد هأ سا



 ال 00 عمل

 ٠ ءانافرح « لاذلالسف5 مم ظ (باذ)
 تع سس سس سس

 اس - 720

 ناهس لاهو 5 0 ان اعىل ندد اهلا ذقت رد : لني راف يئارامتا

 لاس 0 23 اضل اَنودنحنا اماذا

 رعلا مالك بولا فيس أالاثماسودعنم بوبر اسجلااذهءاب اذالوش

 قبوذلاءار ملا لاقو مويا أب كل فدا ولك يذل اف است ءاوق اذ موو و ىلع

 | تافىلاعت هلوقرسف كاذرو اهكلاو سلاما هبَسهْدتْبرعلان و لتعود برعلا مالك

 مهاب نمنيدلال #1 باذعلا نما, يباصأ بوفد اوك شا ىأ اولظ نيذلل

 قا نلاقي دود ور ونابا ءارفاادشنأو

 5 :رطلاةب ادد كتل كنا لح رع اون لافو لاق 0 ءاكح هج وقير ادب انو

 0” لضأَو قيرط د سق ىلع ىنعي هلأ نموه قيرط ند ىلع تاكد م م ثيدحلاقو ههحو نعي

 ُناَيَدلاليقو ندم سلب 00 وفو رم لالا َفدلاَسممَقانلا
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 ظ قروو باول لباس" اك اهفارطأف لبنسامهلة بشع مهلمقو ٍبيِصَخماعفالاتش

 دمتو لاك ه4 انيذاتدجاو نيقاسو قاس قماش هدرا سال امنا لعام

 رك وو #ء مه 2

 نابولي هَل فينس ل «ةيعارلطتسي نابت ف# ى 2

 2 00 رك افدمص عفر ضرالا وعز ملا فتن وقيل دال نتاع

 ءارغةربو) :هلوةسمئاسل ىف جانوهو نورا قرو ل ثم فروماواعالعأ اىلااهلقسأن مدرب 2

 و ٍ

 حا لالا قاسم دح اسست كا و وهبت ولعلاج هدر

 5 ل ه 7 م م اك ل

 عشقرسغالك لصور فو د عيت سل -وتاذف 03 مسالا ةيواارما

, 

 تئانَلاو اخاه ير (قدوكت 2 دوده نونا اًدَحوتفملاذلاةمومضمءاسّنلاو
001 

 يدعم -رنيلهلهملاك عضومنناذملاو كمي رطراسي ىلعوهك رنبالاق دصت عضوم و 7
 بئانذلادهاش

 7 زئأبناذلبربكت َ 1 ءَرباتْلا سَ

 اًضد هله حاصلا فت و

 ريصقلاليللا ىلع أ ادق يللا

 هلبقو ةريصقامالرو ريشلا ىلا ىلع وم ًادقفدي رب



 نيراااس و

 ابا 9 لب 7

 ريش وي ني

 ميلا "5 (بنث)  ءابلافرح ه لاثلالسف
 هو وو مه

 بملك ىلع قربي ىدنلاءامو يا ”اكوفريطلاوىد :غادقو

 ىراو بئاذمهل مم هلاشخاوبتدو ناس ثددح ىفو 2201-0 1

 بنام او بلا ينوب نالت هلا بكملاوةبملاو ضرالا ن مَنْمَحامُناشخاو

 ىلذهلا بي وذوبأ لاق
 - همه

 اه رامتاهزفتل ماذارا د 5 :اذماهيفتاديصلان 59 و

 0 ىتلاتراجل ونادي ّسداوةراخعان لمت كارودقلابادصلاو راَضُثِبناذَم ىوربو

 داصلاو ناك "وجاك داص عم وهفداَضإارمبكف تاديصلاىو رنغو اد لاهل لاقراهنم

 رعاشلا لاف داهسلا ولظاعَتلاتدارأ اذا كلذوحن وشارل اوبابضال بن ذتلاو رشسلا 6

 ضبا لظاعَتلا تدار اذا بابِضل ا وشال ودار اسد » « بيتي عه اذا بابشلا لدم
-_- 

 21 عد 5

 ىبالاق راف كلذو هلخادبفهسأرور- لادأ ا اهبانداتزرغف

2 
 م م15 < 2مم 92 2-2

 اذا اسد سنددقو ةديحوأ سر سدني يسيل برضا بتذليل ازرص

 - ىئىآ و
 وع

 مي اونأيشنأ و بَنذلاّلِد وطبيد' ابضو َكلِدِلعَف

 قلك ةردلاالاو ىنيدلاالا هرم قوواغلا مس نم يقي

 لع يو سم هلوقك ةبسنلاهب كرت لا دوربلا نم برعض لا كاف
 نسجل كو اهب ألعتلا ةيابدو اه وماهو بانو نيا ةيانذو هرخآفى ردا -

 ةباكسمذها طولا لأ ودق ل اقف 2 الكل تاق ارعالا نما لاق اهنا

 لبقو هلفسأ رالف أولا عطوه بقول ب كدا و' بوقعيةناكج ل والاو يلارعالانيا

 انهه نيمنانما ناب ودْلاو «لمكلاو اولا بونذاهنمراو# ىدءالالاق 5 املاوُلاالا

 بيؤذوب كاك ٌبيِصَلاو لسا بولا ابهدو

 بوذا مبأ ب لكل 3 ٌتايلائانملاو لَم

 اهتلسنودءامملانوكي, ل 0 فدلالق و الا وثدلاو 208 عال

 لكتنناك املدلا ىهلدق تي خراف هو اهل لاق.الو لاق ى"الاولداا ىه لمقو ا رقوأ

 هيلعَّوي رهافءام نم بودي لحاف دصحسملا فى لارغألا لو ثيدح فو ىنايعللا دنع نمل

 عجل وتو رك ذولا نا لمقو. ءاماهيفَتوكيىت انو ىعسنالليقودمظلاوأدلا ىه لش

 بيؤذ لوقو ٌصْئالو صولقك ئانًةريثكلاوةينذأ ددعلا دف

 ”(لوأ برعلاناسل - غو)



 ضي ها هظفلر رو

 لياسملاةلوتقهسمو هلوق

 هدعبهلوقو لصالا ىفاذكه

 لوأ ىهزللا ل يسم بانذلاو
 ىععم هأ مكن اةرابع

 ا . .كابلاشلع ٠ لانالظ دبل
 0 م 8 ا 7

7" 

 نسا # سرع م وسد دس اس هد هرم ا و

 هر 5 ودب ير رق لاوعبلابت يتب كي يكل
 ا

 لاك لاذلا ارسكبهرؤمو بعث لكبانذو 'ىن كب قَلاذلارسكب ب انلاو بانذمعجيو

 مانسدل سير هلا حأ 5 شع بانذب هدعيذخأو

 رعاشلالاه وأب اند ل نم اوال ليغ تنل نيد مهلا هل بلطف ىالكلا لاقو

 راسن اناف لي 5 وبان ىدهيْنف 5

 0 دعو ادت دعاس

 اديدقىذلا ل ابدت و الا ءابرافأ.ت مرفأ ذاذلنومتبام بذي عدل تو

 و 12 55 مم -

 كم لبا ىَوفد بدلا تبندو اهو 2 !نماعرغوم ولا سيدو هذ ل قنمباطرالا هيف

0-0 - 

 0 20 -ه- هوة سك

 تبدد قيد لبق ن مرسلا فباط دال | نب انا مالا ,اههندل_بقنمتنكو

 وي هول و ا

 0 راو سرر تال 0

 بوُددىَدِسلى دعت! 5 بوب أ طونلا قلعت

 .ثردحلافو نإ را ا ع دسأىةغل ىو بوذا ايسارغلا

 زو < 9 س

 عطقم الذاك س !!تن د ىو اطيلَغ نوكيف نما وك نأ ةفا رس نعبد هركم تاك

 هس هسسوو 6 < 9 م - 2و

 دأب دتلاوىرالناكب سل اب اثيدحفو هم نأدارأ ذراعا

 ةبدو ربت تاو هندكلتكو للا ىهتشىذلا عض دوما ىداولا هاند ا

 ىداولا تدم ذلانة باندا ادس عون لاو بلعل نعرسكلا هنآ هّنبانذوهتبأن د ورهلاو ىداولا

 ليسماندلاو لد املاهلوقهثمو دحاو هدو ىداولابثدمو اهي ”امعالتلابانذأوهريغو

 نيبامل يس لاقيونتع نيام ل يسم ندملاو بئانذلا ىو كاد. هسشنل |ىلء يتعلم لكن بام

 ينعم ةكنالامق اك حم تءهللاى ذرة فيدحثب دح ىفو ةعتلا بدلا

 )0 ا اطل هولا 2 ”لقوف عسا الادجسو ةعلت

 0 انفاسي , ا ضيم فلسا

 ةئرهك بدلا ةفينحو أ لاقو تاانمااضيأ اهل لاقيو أيما ىلاَو سوالف جيو بان

 اضأ بتمام لعل ست لاو ناعم اهريغىلااعوامةسضورلا ن ءليسي لود

 نسقلاو غال



0 

 م منزلا يرحم لاتنام

 ىرجسملان بدلا ىذلاو ىدلاو ندلا نمراسك أ هود ”اطلاكانذو بدلات

 0 هو 795 هد ع 9 5

 هبجاح قتلا طخ ىئذلام أ 5 لاسم أن منيملاي فرش ذغتأو
220 

 عيرأربا ءاطلاح انس فو قانذَن 1 أامهفتندو اهبانذوربعلاو سرشلابدو يذلا ىوريو

 وو 6

 بددمو رتل بن دموىداولاةباندو رئاطلائانذو سرقلا بند لاقيءارغلا اوكا عب كان

 لاو بل نس اننا زو حاولا بعجلة حلاو ردقلا

 هر

 عق و ا اتعنأ اذدق وبن ني هرقة دع وار 0 تالاج-ىلاعت هل اوقهنم دو عملا عمبتالاج ع لاح و

 م 3 ووسع وود

 َبكرلوقت برعلاو هطول لع عادلا حور كلف

 م - ما 6 00 صصص لك

 رخلايتل اورعبلا تيك رلسبق صقان احب ىذ راذاو 3 دلتا راع
 رك و 2

57 5-89 

 نودمهتلهسو ماما توابل هعاس أ لجزلابندو هن اقام ىلعرمس ني ربدم

 حاضفلا د هذال و طاونتلا طقاستو لاق لما ىلعءانو را

 اموقٌحَدمَةطحلالاقو هع امن انىأ ]هيد ريف اله لا

 مو داو 9 5 29و:)ونع و -“ هد 4 وو 2 1

 اَدلاةفانلا فأي ىَوسينمو 0 مير تل ةالاوتساول هموق

9 

 هنن ورقفب مهواذهةّئيِطملالوقاةقانا انا ع نوةرعيتانمديز نب دعس ب نموا هو

 و © ص اس مس

 بوسعي برضٌك ذناك اذاف لاقامة ذأ وجودنا وكلن ءاكورو

 2 همدو دو 2 هاي --ص

 لوهنأر تورينيذلاعاسأب امهاذ ضرال اهفريسيى أب رضي هنأدارأ سانلا عمته دينيذلا

 نإ 0

 ىانّدلاو نومدسقملام هو سّؤرلا لا باقم فم ب + عامشألاٌباندآلاو ةَتلا ىلعحرعب

 هس اهو هلاقم 0 ال اضيأما لاهي ”مرومألاباَأو 3 مسالا
 ا وو ”ودو-ه هو وهم نث م و

 اهتراصعد مدة بشع لن باذأو « هبنذت هيجي لحل تءاجو ىالكلالاق هش أ
 مم 9<5 7 دس 7 رس رع سي

 دنعنوك ىذلابْدَْسْلاَو 1 قرا لف هن ا هين دتساو هن ذيو هبت طةمثدو ِهِسَْتلا ىلع

2 

 بذا رفاولا سراب «الحاورلا باد سساربج الا لثم لاق اهرث اقراشم اللبالا تانذأ

0 2 

 راو بود سوفت رةداكاميعدقلاىشرسابعنباثيدحفو بلال ا

 رشاالد رشي ويلا هس لوط ىعيوضقسالَِسدلاَل طبول بدلارع 8

 و 9 سايد 9-7 وو و 0 4 3 3

 1 6 ل 0 لذ دان ىلا ا

»” 

 نافل اربجالا لشمهلوق
 وه "لمكتلا ىف ىنائانصلا

 ةياورلاو فرمضع)
 ىوريو * ا *
 درطلا لشلا اولا دانت
 كلذكو ها ةةررنرا

 ها مكحملا يحاصهدشنأ

 هوي ةنك هوك



 ا الاول ا ا 10 7 اا

 هلوق
 *ق ركنا سلاعدهنعاح رستم #

 ةياورلا دلل_هكتلا ىف لاق
 * بااعذالااجرستم *

 ةدامف كأس ,وهأ بصخلاب

 هسيفتق هتك كإلذك< حرس

 هلوق
 «بءلاذم بكر امامأ ضام#
 لاقوى رش وحل اهدر وأ اذك»

 هب اورلاةلمكتلا ىف ىناغاصلا

 «بعل © بكرا مامأ حان «
 يعم ىمأ

 2 77171 0 ز 17“ ب ودا 317 *  عيدوسأ) ها

 0 توق 3 "7

 و

 (بنذ) دعا « لاذا|لصف 33
 مدا م

 نلعدتدقو ءاثمسا ىف قالاطنالابعَدَنلاو ببلاعَلاةَلعدلا ع بو باءذل بلاي الولاق
 منو -ي<

 ةبلعذلاو اهتم ,مكةماَعَتلا ةبلغذل دءاهلابالاوربسلا لعاب رسباعذ لو العد
 ال لس

 عقلا قرن نمبلعلا و لا 55 ١ شامان ِبْوَتلا فرط بواعألاو

 ةيؤرلاف قرحلا ع امة سملاعذلا ودق و ةقردلا نمةعطقلا ضب ؟ىولْعُذ اوما

 1 م 3 يلا ارنا
 م ا تيلاعَدلاو هربوهثعح رمستا ىذلا رسمملاو طاشنلا ىمَكلا ونون اسراسكاو

 35 "1 حلاو تيلاعَد اهل لاق : ص, .ملافار طأ وبايثلافا ارطأو ور وأ لاق بامثلا

 ريرل ارعالا ءادقنأ يا و

 بيلاعذلام دا انالذوح أو 1 ثبلاذتاجاحلا ىلع وك أ دقل

 لاق . توبكتعلا جمأمم عطقتا متم او دهراغتماو

 ةبلاعك ومش قالخ اهي 18 7 ةفيعط عانص رو

 دعسنب فو ىنب نما ارعألوقامأ و ىنارعللا نع قلبا وو

 نيف :سدل ره اع 4 لوم-تلاعدىَذتقْمَد

 ' داولانمَتآديأدقذا“ ابلا نمئاتلا لّدسنأديعب ريغو نيتغلان وكمت أ فق ل باعداد يروه لق

 ًارثك اءاملا نال بلا نمل دبمانلانو كت نأ هس ولاو جنبا لاق ةَمَشلا ف“ ءاملاتكب د رش ىشو

 | ةلئاتسو ولنا رلاسعلذا ملت و واولا نمابلارهلات]ب ماضي ارك ذاك ال اههتسا

 | بعلم « بعام بك رلا مامآ ضام# ؛ ىلعتلا باعالا لاف ةع "اوال نملجا كلذكو

 دعم رقكن افرح 8 هرعت :لكو لاك بغل نمدفاقتسلا اولاك م 1 قاطنمل
 م 85 ءءء

 اندرو تعلو او بر نأ تاتا نان اهو عمط دابا ىاَطا فورح ن مفرح ىلع

 (بذ) 1 د عاد ىلبعم ديو باعد .ةدحاوتمبرتفحاصتلا لوصأف

 لجوزع هوقو لجرلا سة دأدقو ماتا يول ميسا للبول لابس

 ىذلا لج راقب 1 ب ماللاوالصلا هيلعوانيبئ ىلع ىسومتابانمف

 حاج فورم توعرفال نمل ران ناكر هبلع ىف مالا لعمرك 7
 بدلع هلت بتقاَ سوفلاٍبند كش ىلع 2ث سرسقلا باذو ب تا

 انا ليقور الا ذَا حاصلا نال :يئاشَدَصلا موُجبرعاشلا لاق بندا انالاو
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 2 300 0 ا كا

2 

 ما (تلعد) ءايلافوح « لاذاالسف
 و9 م - همم

 بابسالانممهيفام ٌتْأَكو 0 وسلا تتلو
 سه مع هع

 بانا فاأةدوكا اذإو اعطاقَب مرسال هبا ارا اذاف

 ماللا مضت وةوادع و ىذأن م مكيفأس ىلع م 6 :ركي مكن ىلعم 2 .وطدقاوهلوقو

 مالا شباشب بة را مدفا سمكس الب ىلع هيدر نمموةمولاق انيأمولارتطلا عجب

 نوكيف مع أة- نمد ورهظأ امعاسإو دو ول!" لثمب ريض هنأ 4 الب ىلع هلوقىفلبق و

 ءاقسل .اوعااس ا ملرطتو َنيابنيالو ضعي هض» مسلوق عبوئلاوطا متنا

 لج بيددتلاو نيام لود مدلل ىلع قوطاذاو ا وهو ىو اذإ نال هل, ىلع
 م وو سااشت

 تيتو هّشعد فاذا لجرلا برأ ارعالا نبا هتجاحىذقي ىجريغصلااهدلو تاركا ٌ

 م | «# مع

 قو ناب راقت نينو اديدمَّلاسليفو 3 ودلاوولا لشي لو عستاود قبر ردوهفاد ردا

 ام ليشيلاذا حرب اَبرذلاعب للكبد نوُعاَلاًمهنعهتلا ىضرركب نأ ثيدح

 تا الاف ةمهادلا ىهوانملعقىلءاسرَدلاهنمو

 ايسيشو رهفد عا ردد ىو * تنال ْن منا ” الاي ىامر در
 اي

 نرد اواس ٌردلاو فرذلا هنمّثيقلو 0-0 3 قالتشالاوركلاو هاا ردا ليقو ْ

 9 نا 1 ا 2 0 5

 برذلاو دادصآلانموهفْتَدَسفَدَبرَد ىف وردوةناردوايرددندعمتيردو ةهادلا ىأ

 زو ص - 8س م هد 8ص

 رفعي ندوسالا لاق هريغورهرلا نمرفصالا يرذلاو رطقة بارده فنأ برو ًاردالتلا قلمرلا

 ا 855-

 بن ذل ىشع أور ها 0 * ناك ىسلمللا هتج رفق انايف فصوو
 ماس 9و ع )سوس 0 57 - وى

 مونلاكدحأ لأي يك ٍرذالا فوصلا ىلعمونلان ىلأتلهنعمتاىذرركبىأثيدحدروامامأو

 نالاك نانا ذأ لاول يفد روهناق نادعسلا كاسح ىلع

 روس مادلاسلا فراشك ريغلاك ردا لوقتناسايقااوب درعلا لوقت اذكه :ريثالا

 9 :كيبا عد موقلا تي ارهمدالا لاف .( بءذإل ةبكرملاءاهسالا ىلا سنلا قدرظموهو

 لموت اصرخ اذهو ىرهزالا لاف تيوياتم وأبن وهو ءانعمنيراعْيمونا# ٍض فوك

 يكرم لعد الاذمانلا تبل رولا قنا قس وراساناس اوءاملاَسعْتتا

 لعل فرم يداوسشي دح فو اتعلمت نيوتن لسا هقانلا
 د ع

 اهمسجق عدس ىعىلاهقن ونلاةلعدلابنسنيداسلاك و 0 هرسلا ةقالا و 0 ا ولا

 و طم و

 داودلاة فضلا ىشليمش نبا لاق و ا ةركسلا ىههريسغلاقو بسم ىضواهرقتتنأو

 ىفطمض نيردلاو هلوق

 حرشو ليكتب مكمل
 ءارلا و لاذلا فب سوماقلا
 متفوُد دحوم ا ءابل ارمسكو

 محس' ضءبىف طبضو نونلا
 مداعو ةعوبطملا ءوماقلا

 خفوءا رلانوكس ىدس:فأ

 ها ررؤ نونلازمسكو ءايلا
 يعم



 (برذ) هابلافرح « لاذلالصف مب <

 هرممصسو ىّ_ رو

 لفن اوت ثَد تف ىأَنهجاوزأ ىعماسنلا بردي حلا فو لاق امىلامي ال

 هلا لصىذلا ىلع مدقنزامغ ىثءعأنآثيدحلا فو هركذ :سوزمهلا»رث ذةياورلاو لولا

 !ميفاتاسأ دشناف ل سوهيلع
 هج يق لا ا ا هم

 بردا : 0 * ا

 000 ل 1 ةم

 سل 9, 0

 يا
 هدمع ه 2 و 1

 ع نمل بلاغ 0 نهو 2 نت

 برذاهعجبو هجر رق قانا تنايخو اهداسف نعاهبيكصح أم يلا دارأدو هنموأ لاق

 ةطالَسدارأليقو 7 نمتدنك ةيركنملوقنسسي ذو اهذا سفوهو دولا برد مدلصأو
 س #6 <

 نيانع.بلعثرك دو لاتام ىلا نسل داس ناك انامتاسلَترَدمهل اوةنماهقطتمداسف واهئاسل

 1 ىشعأ ىزام زل نايك وهو ذامر ,ل-ا ىبنضنايغس نب دارقب روع رلااذهنأ ىبارعالا

 ىأاهتديةق فاننا عسل لاش ١ سندات طا هلوقو اهيفولتتلاشىأ دل اوقو زامرح ىنب

 ىف 2و هر ةءاعواو
 بردمو راو قالخاا ألمي قبو بلاسحلا ع مقامة

 و و م ب هو مومو م و 5 03
 8. .٠

 ظ 1ْ ع رمل داق خحو ةفاضالا اغا نع م بارا ديد

 وة 8 سم 5 6 2-8 ]

 وهف هنردزوك وكاق دصّقف حريم اذاف ملا عقب نأ فيلا ابرك دولا

 د

 ل” دو <

 دسعلاف تؤورذم

 ودم م 91 عصا مدر

 07-0 ”ادقفيسلان ما 3 دضمز أ أناسفلانمقرخو

 خلا :ةلاوهوُبراسلفو هؤاذبو نا لا داسفُثرَد و سَ امني سرع لاق

2 

 دشنأو ا
0 

- 

 ”ىدتألا م اءنب قر تسند دارعالااَن را

 ِن نارذآلا ن 7 00 و د# 5 3 ىلعمكس وطدقاو

 باب *الاىودولاءاجدقلو ع مكسمدوال نكح 12 كستعأبك

 نا فيو كر ئابلا# يطع حيا الا بلع هاوزو داسفلا نميارثالا م مكيفام ينعم
 انيهدامهلب انس 1 اذهريغ ىلع يتلا نيذه ف ارعالا



 مالا (برد) ءابلافرح « لاذلالصف

 هر :أثيدحلاف و اهعص وعفا وانس دل امماىل_بقدق و هرمسفلا ُ اوهةريشالامهيقىذلا

 نمدع و صسورمس

 ارذبرذيبرد ؟ مى :لكر هداخلا بذل (برنإ)ةنيدلا لب جوه ٠ بابل ربو

 ش ءاقرلاببلكلات بردو هفةبارَدو

 اثاري 5 راقي وتين م املاك

 راثنآلاتابرّداهيلعتيددق معللاءاهراش اوابن تواجدي يالا هذه تأ كح ىائىر نارا

 8 8-39 و 7 1 ه-و 5 وه

 علام ًرابثالا تايرذ هلو 2 ا 5 عسل كاندوهوريتعتيشوأ 0 5

 م هموم و 9 دك هل

 يصح ميسا مصفاذا لجزلا برد فاو ءالانا برذموقو أضد :ًاءافلاب راقد اوىوربو

 01 6-50 9 - 4 ص و ِ-ء هى 0 7-22 ع

 عون 0 ةدعملا بردو 2 هردو ةدحىَأَدِب ارذميفو فرطلاديدحٍبرّدناَساو

 7 و ص ه- س2 م همم هب

_-2 - 1 

 لاهل اونأوريالا ابلة شيد فر ا ردى هنابردَبرد هتدعمتد رد

 7 لا

 72ه سا 5و هم

 نوال بلا الزاد وماعطلا م ذم مالف ةدسعلل ضرعي ىذا“ ءادلا كير كتلانوه |

 يهءاد < دع 4 20 ى- هو

 ف برد هوبر ندا ب رم ديدصأ| بي هوْدُعلاَو وذاهب 0

 م7 0-3

 دنهمري دعاك ض أ الكو * لدا فت الات ان ردع

 رعاشلا لان بورت ءكاذكو

 م ىوس و

 نائساأن وردم“ادعألا لع * ً < رأةدعح نما ناكدقل
 و دى 5 كع لا 2 ل و هم -_- ع مساق. نوصر و 79-

 لثمةيرددأ هاو ءادحأب ردموقو 2 درت ىهفاعتحلأا يروا
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 قو هندحناسألا برد 1 و ناسللا 4 ؛وطةشحاف ناسنل اةطيلَسٌديدحت ادد ىأدن ردو وهب رق

 ىلا هع

 ىلخدين ىَتْخَشلإهقللو ]وس .راَتْلعُف يله || 0ع رانك لات ةهد لح نعد ديد

 ةناممويلا ف هننار رخال لارا ةغتشالان م 3 .انر سومياسهتاوسمتا وسر لاا

 ا ناسلا بدال مهرة فركبو ألا ه هيلا ب ون أو لاف ة ةدر رب ناله ركصذف

 اذا بردي لج رلاناسل َبرددقلاقب مدو بيعوهو لاكن ناسالادساف هاجس سابعل انأ

 كا ع ا

 دنا تنسب دعمتبرّذاذهن نيو د

 يتلويزن كنعد ضو * ى رص و كقول ,
 سم

 دابا 0 هرمونات اير هساولا لبق 1 00 مءئد 0



 جلا ةسأر ىلع الل ظدل وق

 لظ +“ فحرةدام ىف قارس

 باوصلاوؤملا ههسأر ىلع
 عع هأ انهام

 فخ اا و ا يلو ما نما 0 رت
 ا 00-007 3

 , ا دج د ل 1 .

 (ببدد)  ءابلافرح *« لاثلالصف ا
 رك شو يو ا د

 ةرامع لاق دونم لت بهدم
 هب اس»و )ول دةسو دوس 3 بدو

 بشح ىدرم قومك هكردأو #3 ثا لعدرو بذي

0 

 ريسلا اتبع اىأانسامل اد دو هينا 010

 سب 5 1 9

 , ش الاكواد ىرحبتو 5 0

 ق!هفراسلا هول بدم ءملظو َر 1 دش نم هساك ىف نكس ىأ ةلولمقلا نملاك و ى-اظلادومملا
 ا 0 ور سيل رو

 هلوقو ريا فَ را تبدو ا ريسلا لقي دعب نمءاملا

 رحارلا لاق اوما ةلار بدم دارأ د# بيتا ئةم 33
5 21-2 

 سن ع جس د و - همام اع تا اس

 تدوعتي ادع ةيرام #3 بدالا هبانتوص ناك
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 هس ةنيزلاوعبلا سأر وأ حدوهلاب قلع ءايش أب ذايدلاوةبديدلاو ِء راوهلا ولم إئشلاذد دريدا

 3-5 - 5< هسا مص 34

 قدقف هبوب درك نمثددلاىفو 38 دلال يقوناسللا بدلا ا اولاو

 خو سه به <. 95 ثم د 0 5وءوم و هم 90ه

 هيدي هي هس 1000 ةدللا لخدهيديدرشفو نمةباور فو هنطاهيشيقوهحر 3 هيدي لق

 ىَصْشنابذايَدلاليقو دوي بدينا لج رلاركذ يذايدلاو ريك اذّكا ٌبذاَّدلاو نك ىأ
 سدو 77و م 2 كى 2 و ”ةيدءواو رم واو

 امهنمدح اول هتبضص تيثنالو نلحر نيدوأ نيرمأن يدترتسب دي دتمو بدي دم لدبرو ةبديذا تدحاو

536 

 درا طم وعملا ءالؤه ىلإ الو ءالؤه ىلإال كلذ نيب ند ديد منيقفاسنملا ةهفص ف زيزعلا لد زنتلا ىفو

 ١ نعني دورطملاىأ نيبديدملا 2 جف زتش دملف و ءالؤه نع و ءالؤه نعني-عفدم

 نبالاق درطااوهوبَذلان 0 دممشرأ ا مكنالنابه رع و مويدتشت ل كدالننمؤملا
 صمد

 قع ئىشلا سويدي ل 0 وب بارطشالا وةكراا نمنوك. نزوح ورثالا

 نلعثدشتأ ره ترطضإوس ان ىلا بريد ءاوهلا ف

 0 همهم هدصددل سوم

 فيج رهسأب لعألّلظ د تيارا
- 

 ” و كك

 راجي د-ىفو كادر تاير رطضاو ناكر ىأ تايدسل هيديملار ارطن أ ىف 1 ثيدحلاف و

 ىلع - راسا كلذب تي ةررسكلا ا/بزيذاهدح ا مي :1تانع أ بذايذاهلةد الن

 3 هن ل بماذا اسال

 دئاسو ود دوس ند هناا لاجر 1 سد واّداس نيس ودسلا لدم و :

 كيال ايانؤتم دو ؟ اكد ودم ءام 'ةراعلبل اقف 06 لاح راس ود عطقت لوم وه ماعاد د لبق

 ىدذاإا



 74 (بذ) ءاملا فرح 0 لادلال صق

 قحوايدالا اذ ممومذ بابن ب قايش رع نحت م ؤيرس ويدفو ”رلغفأ للعةورسك

 ِباذارعثي دحافو دوو نوخو اواوهيذان ناكحاهف اهيلانوعجريأك ةماعلا

 نونو الينا رايتس ديفا دج ا

 ا ب .٠ ١ 9 ا .- .٠ ٠

 رعاشتلا لاق ا
 و -

 مدعيا اهاعوا 3 ل رايتس

 تاصأو ل- هبا ىأ بال ىنتع لجو ام سدو باندا بدو كلانس

 هد ال هس
 لاقيأك َةبودَمضرأ ارغلا لاو بالة رثك ةيدمضرأو رش يالا نالف نمل

 عي )هيءاإك ل مز وه

 ضاره بام ف د_بعوبأ لاق كاذب ناو بالا بامان ثنو شيلا نمةشوحوم

 عمق ءد

 هأبوتسارداسملا فلا نوكيالُمي رااوق .رلا عونا ىذلاعبمب بوابل يقو لبالا

 ءانبحْنباىفمغلادا زلاق هةمئلل ا

 م 6

 لذ فير نمباصأ بدأ 35 ممىبلاحبن رمكراك

 هه و -- ا 2-0

 بكي وقل بل نم وسنعمل تاغ وأبا رج نكلوق

 بالا يلوا .وطالعز ىارابسو هيلع شائك را تي

 لاقي ادلارم ملاٌيامذلا لبفو ا هوبا نمذوخ أمك لج رو مشاه أم كلا

 هيبشتلا ىلعام ئاسلا نيعلاب ايدو شاعت ةيسهاش سبور مالا اذه نمت اْدَكباصأ

 و “أ 8 َ : أ ىهسو5و و

 اهدح لب الانانساباندو عمك ع ماو سر 0 بال

 دبعلاب لالا
 سمع <

 ةهدصوه تا

 نمط اا اواي َنَحن 2 0 طخ فوسلا بانذو

 000 ارهاظ نم نيَسبظلا ىدحا نب وريعل ياما مدح اولكر لورهاظو نا

 2 را فيسل بال بقو ه نتا فيحلا نطاب نم نيرا نمدحاوُل ناين مشل

 0 5. 00 و بيض را

 تاصيهنأهتلواف ربك قيسبابدتأ ان بسد كافو هذح ل قوهناب رجعنا فرت

 وهن ع و

 دس عولا 1و طم سيرفلاوناسنالانذأن مبادل ةزج لتقف تدب لهأن 30
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 بك ارانب ورورد ناب نيدالا فارطأن هدحامامهوامهانابث سرسفللا ىنذأ ف

 (لوا برعلاناسل - 0



 اهم مب رز لا دوف ناوويسا كو زر اكل ناو يسارع نانا 7

 (ببد) ءالافرح « لاذلالصف 4
 )هس اع يس رم هال هدو ع

 تانداج دل ,الاتردصو .فحندو هن دوب ص اذاٌ بذيل ج رلا بدو . تشم نمرعدأوكورب

 لاقت وحن يدل نمةيقبلاةبايذلاو همس 'ىش لك باند لسقو هبي يدل هابو شطعةبقب أ

 0 ساشا ئذلاةقبةبايذلاديز زولأ «نيدلاتايابذهننا ىضشي ا :رحارلا

 عجاوملا دولا تانابذ ىلَ « امناوٌلوجلانعار ذاع

 م راهنلاَس دو راهخآلاءايم نمةمقبلااضبأ ةبايدلاو اهيفرع جار نمو اا ”لردياغنالوقب

 ٌتددقؤ نوم اباندلا ونوعاطلانانذلا و » اندقراهنلاباحتاو * لاقوةقبالا هني اذا

 رشدشلاو سانازسلا
 © ه عس د 1 ه عاس ا هما

 بايداناي أى رصتلا فو 5 حامسانايحأ ىرضتلا فو

 لسقتالوب مد اولا ماعطلاوءانالا اةسي توبا ف نوكيىذلا ذولا بالا ٌنوُسسىأ

 اذكهةبانرجالاع نع ىور ةديبعا(أ ألا كلذن ءئئش ةبابذلا ةيالو راكلااشيأ اٌباردلاَو ةنانذ

 «© رى,

 ةءاشادمكلاناكلاو 3 كش هزج نب ىلع يا ورفامأ و ىلع أةناو و و

 باوصأا وام_مفءاهلا تت 1 أو باودلا ىلع دك ا هئلااضنأ أرجالا : نعىكح وربإلا لسع

 اهباج و لعلام الح ف فت الاب مطماعحلابتكهنعدقلاىشي تو 1 او وشو ب اذ
 اال

 تِيَغ بادو هامغافدلتافلكرو شعنم مستعدا لصد !لودرملا دوي تا ابعت

 دم صم

 رطملا عَمنوكي هنأ هم ىلع ثيعلا ىلا تاضأو للابد ريرينالا بالا 1 ا

 | ا م لسانا عالة لح نست ثيل يلم دم ناك يح

 ا 52 4

 - ءوأ ة-

 ١ م-هل سو لكاس روكي كر بودل تلح هات

 نداسعملا ودايملاليدس حاملا ليسعلا لاس نال لسعلا ص "رعي دحأ نم رن ب الفهيف لسعي ىذلىداولا

 رمل اع اوهنمّسانلا عّنمو هاج اذاف هلق نمل اودويصلاو

 قف ةيادلاةيالولاق ءاهريغي باي نايذلاحاوبيذهتلا اك زلا هيف حوأ نمدةعهنم

 ةبرغأو ب ب ارغلثم" هلتلا فةيذأ عملو دحاؤلط وريال ميا تيد يزعل لبزتلا

 دعا ذأ عباورصتش )ونوبات « ةنذالار شمه ةبار ارض ٠ .ةغبانلا لاه

 ىلاءانيلا هب دمق دبات اكول اونالغف ةقكعددعل ابدأ ق ةرسك الاهم عل فرعضتلا اوم 1١ امال

 ه* و

 فيعضتلا ىلاهي ىضغي لقلمك نال و فو لاض أ ءانبلا لذ عريف يتلا

 هو 2ع لكس



 مد»# 2 (ببْث) . .ءابلافح « لاثلالصف
 ىو *د ويه«. ثم

 6 ويلسأ نم و بدمل بر و ا ريغ ناعطلاقي و 9 ظ

 مقتسيولو فت يدب اول ىلا مهاج ىأ لهل اوراوحلا عماذالجرلا بدو

 هس قا عم 22
 لاف عضوم فراقي الي دريعي و رحاو ناكمىف

 مل 9 ع عه 2 ءادورو مهد

 را ليسا نهالطمدا « ةيدلاج مهفانل "كف

 لد لا بداو ةكطخلا كاينالاعل اردصمناكولذاردّسلا يمن لأ ! ىلع لسا 11

 فرس يالو فات هنالك لذي ينو زوم درج غدايرلاب اشيا 1 لاقي وى شح روك انذلاَو

 ليقمبالا ٠ ' يومن ريال 5و دحاو نإكم

 »و 7

 طلب هارسف سباق ف 0 ناكل دارلاَبد ىدنع

 را ااا هدد ى نقولا مملح رانك ةغلانلالافو

 هيعز د ذأ ارلات لج تشش ناو ع 2 ًامداب ايرذالدا راند ل تاإدع_وألاكو

 6< - وهووس

 كرم نظولالو كيسا و ناكم ف هيعرف تشل الداب تن هاللبف ل و الكلاهس" ْ

 لاق ٌبالاستولَ رولا ىيةعلا محا له بع مو د

 ان اهنمحالئرباساجب 3 هن 0

 وى 5 -س

 لدحر ورعوأ عار نع هذه# 08 رانك ودار هدح ا

 هنقءأ اعتلال لذنأو ءاسللاز اوت اذاداررلابَذ /

 9-5 هس و هم 35-0 د 8 ام ام

 را فود أت و ىعروزت * تاعَحدقءايدعاتعاوكملام ١

 لولا سلوخاماذادابر 0 ةتقاغمباوأ حاد تنكدق
 اك - ا 9 2 1 -ء 0-2 5 مدر فر - ه0 هَ

 ءاهسو هريغلو أش طعلا لل نمتاددو ت توجو تاس ]سس 0 ايوبدوا..دوايدبذت هتفستدذو

 لاه كلذك من لباد

 هم« ؟د 00 لثهصس ٠ث هلم مو

 لبدوثاسللابدامدعنم 3 لمد عب اللع ىنوقس مه

 ت5 < ١

 اريعف صب ةريشول أ لافو

 تسام ساس ةععو م

 كسع نموبدامظ, نمنامو 2 هبوهةتاناعلادرطهذّسو

 2 ف يمسه م
 5 مق. هو 5 همس 9و 9 هَ 8

 تالق ها اندر ىودتدنلابذو ٌلْزَهَو لد دهس +بذو سإايلابَذلا امظااندارأ
- 

 0 د ارعالا ب نءزك انك

 و 2 يو - 5



 ا ىلا 3 لن 000 . كلل اللا

0 

 (ببذ) ءابلا فرح »« لاذلالصف 5

 ناكملاازهفبذعةج رتفىرهزالادشنأو
 ”.5 )و مو : تورم س

 راوك آلا بئاودريطن ريس 5 مههطملاو 4

 و سد مس

 8 ةمءر ع لوس <

 رعاياك باور ءاهعضوموروُهْضَمر ْءدناوَدلاو 75 ةالع فيس بود
6 -- 

 ةباقتمهلاستيو تئاوٌدهاك كلذ: نم عجول لعمعفرأ فروع الو فرّشلاو

 , و ” هع و - و ع ع٠

 ل راعتماو سأرةوءن مود مخل ىأ مو باور ِفوهو مهفارم :ًاىأمهموق

 لاَقف لل يئاوذلاءارعشلا

 0 طلاب 7 ال ىشوىب 0
00 

207 5 

 رسوب 3 لعلب 2 لاك لس

 هلك لحرلاَبأَدو همدقُمن سوانا حلا ّيثذفارعالا نبا لاقو ناك كلذ" ىأطيبغلاو
 0 م29 دك ِِ 24628 4

 ديبللاه بوذا حامجلا قو مرا هيمان باسو باذمو هبند

 94-3 م

 بدلا طيبغلا جاوأ "اك ملط 3 يدرس / اقىمهافاكف

 سقلاو م الاقو

 بدا طيبا لدم ٌلراجىلا . و « ىَدنلامَديك,ص علك مك هل
 م.م 0

 لدشلاءاودأ دا ةيئدلاَدَحأَب نا :رلابقب اهقوأح ف ٌباولَدحأ [وةيذلاو
 ا -

2 

 هنأ ل سا قتديد# نحيت انفاانيع ماس ارم يني ا يا

 6 5 سءاص لو وء-دو ع دك 11 ى -؟ 1

 ءاكس دمادكهيرضوهدرط لح لابد سزواقسا بن مرفأ ض _راثص د دمتم حرس

 ع رص ص مع

 ىلاعت هلوقهنمو ناو طال ة-اادداَدو اهتم ليال بأتم ىلا حلا

 ىو ه-؛و ى 9و كو و وس 7# ه5

 تب ٌودوباودواضن اهنعدي دشن وصْنأَدلاَو عارك ن عنه ملاذا الوجة /ايؤنب

 رعاشلا لاق ليذهن مهلة 4 و نامسا

 - عجم 7. م هس سه م6" - تدؤد وم 3

 ادديحو أ ةس 0 #3 ايف كسل ودعا ودع
0 

 -- 0 04 9 هَ

 00 أند تديهنع بدو امل ابّدلاو علا علاَبَل (ببد اضيأليبقبيبحو

 9دمود ع 35 04 مو و 00

 ءاننلاامغا هنءهنلا ىشررعثيدح فو منع عقدي ى أند هعرحن ءبذدنالؤو هنءدسدو

 لاق نع داما مو ىلع م

 < همة م ة< ع مود "د 8 د دم

 هعرج نعرف مكنم هرقوأ * هميج نع ب ذوكنمبذ نم

 م ا



|0000 

 ةقانف ضير شكله يلع

 الع لك ةبادو هكر مدقلا ىلع سر 1 #رئاالا اناس اه ذل اةناذنو لابقلان م :

3 

 ب : ؤدوألاق نا ؤداهجو ْ

 روم سسك"

 ف (باد) ءاملا فرح لالالا

 يد تمعنمدرألا نم نبال و كلذريغهلءادال هنأ نومي مسمن ا

 ىشع لالا 7 هاكلا

 و

 اهصسذاىثذلا قص د اهترظتكر اغا تاذْتَر طدام

 لس ا ع ص عر -ص

 نسحأ اماهنك موسى لان ارلل لاعبو ضو نالةلادو 2 *اش لم مودل ةيثذلاٌنباو

 حامر طلالاق هند

. 86-2 

 ماذحن مدون هَ 5 هريفاصع وكنت

 مهكباوس ا أرلانمتيسانلا تدم اولا لبق هواها .ولةيصانلا ١ او لا 0 ا دو

 2 ٠ٌتقلااكمتكل بئاعدو ةباعد لثم سايقلاوهو ب د لصالا ناكو تئاوذلا

 لصالا ناكل يقوةدح او ةلكف ىفْنينر ماقالت .ءااواواه ,اَةةىلوالا ةزمهلا او لةنيلافلأ

 نفل عفت نأ ولما كل عجاف زمهارنمل يأ هت لاسر فا 6-5 ودق اناث د

 رعشلان نمةراوّدلا ٌتطاحأىتلا ىهسأرلا ةباذديز وأ اواوىلوالا ٠ نماولدبأة نيتزم هلا نيب عج

 نيروعملا سلا هودي اود عج ىف 0 سس رق بئاوذن متسلّكنا ركب ىأو ل هدي دح فو

 اكوذو مهف ا لاو فرشل زعل عما عمالعأ لبا سأ راارعش

 ا ةيصانلا لءأفسأ رار سرب نادل الو مهرادقأ

 لاق دحاووهولاق رولا ةمقيتايثدلاءار ةاالاكو هرفْشمو رعبلا دع ىلعر َهّشلانابنلا

 اذسهاثاتم ةسا اانا ] ارولاق اذهىلءادهاشىر هوخلار 2 4 نب نيد_همولأ خسدلا

 يني 03 0

 طاسوألاز اوالاو 7 ”اهينيالور ريسلافاهسأر بكرة بادهريخ ىلع 0 يابو
 هم عءاذ -و

 نايل دم نوكي ىذلا اخشاب سلا قنعلا ليلَتلاو 0 هزه اريل

 تملا للابد سبسَسلا ةلزن اا كاع هتان نم سوقا هنو

 و ل ص د

 سانا

 اهباؤذاملا ودوهاشملا 3 تصب ساعتلا ىرأت ىلائنأب

 ةيدبعل |ىه ول راارخآ | لعدة ١ ودل و 0 ور ياماها اًودنوكيدت ولاق

 لا لصالاناكل يقو هلوق
 ىلاو حاصعأ اًةرامعهذه

 ها مك 5 رامعاهلمق



 51 « لاذلالصف 5-7
 مةملشسلا م

 (بأذ)
 موذ د -

 0 سيلا نأ 000 راغلاثد دس فو 0 دى الاو

 اك ء ع5 - 00 ار س7

 لاق نال ا نوسس ا 0 اوت سنكلو

 انيق ثذلا فقم كلذلياءتودوزمي الفم ذامنواوقب ساقوم أن ورك ذتلاو ىلعوأ

 / يل 00 9 / لاما 1 9 0 ل لا

 بدلا هياصأأ اذا لرلاَبئدو هناكنلا يرمي تاع اعياد

 55 0 و مزه د رك 8

 ٠ بلعث دشن هلوقو لذ ىلع راب دهنم لونغ بدلا عقوب ل

 يا داك 5 ا عه
 ه و7 -- و مو 3 0 1 و

 مهكيلا سوم وصوسل برعلا نايؤدو غلاب لك هْض رك ار هنأ ى اهناسل همئ ذب قع
51 

 9و بو صد ر

 نآل مهبل كلذباو ب هل ظذح نب كلام نب بعكو نس ىَحَعلا بادو نوع و ندلا

 0 - يقل سس و ودم رم 1 ياكل ل

 1 ' كراضو ثيخبأذتوبئدو هنآ دبؤدد[حرلابّوذو' بالا ثيحَأ ى ذغلا بند
 ماد <

 م هع 0 »و 5و س 37 ايلا 1 2 وو - موب

 ٌةقانلانأذتو ةزعالا اوكعاذانالذلل الم ب رضد يئذاكراصدقنلا بأدتساو هاهو

 «©#سر سو - 0 سمس وموسم جا من

 ةغميلمأ 0 ًنوكت عبسلإباهلايةماع داوربغ ل عاهقطصانا اهل ىتعسين اماه باشر

 «عيم

 7 رلاتبأ اذنو قات الا نيتي البال مت ملوقي نأ نمنسح واق دس عى أربعت
 -- 20 ه0 966 و ددمولا جاسم سد

 نمرذحاذا ٍبنذلانمدلصأو هتلوادهتيءاَذؤ هت أذو انهولاثع دعاس تفلتخاتءءاذتو
 مهم دعو

 2 ؛ىبش تا رلا نم لعافتمو عقم نزوة "اداوم دنملاديبعولأ ع انشا حو

 ا ورك رولا ناك ناي نال ئالا ل نأ رمانهه را
 ٌبّدهلاوساوسولاو خب 06 أ هرهسي ودارت تاب

 نمبراسملاِئاذنملا قع مكس ههج وقام .رك ىلع دح فو

 ىعكالا لاق ةديسعول لاق 0 0 اهب ومهب رطضأ عب رلا تبءاذن مهل وق

 21 اع والاه كرز 2 مو
 بر ليقول تالا فرمعبلا فالتخلاهبتفاهثالخخا 6 رابزذتن ءالاذخ ا هارأالو

 نم عز فلج رلاٍبئذو َعرَفلا بوما لولو دولاب ةكر ينك لكلاثم ىلعُبْأَذ

 0 -ٍ 0-5 27 ولو ٍِءِ
 ىريبدلا لاق ناك ى* :ىأنمعزفبأدأو بذو هتعزفمسب أ دو بذا

 5 ا 5 ١ ره موقت يلاماذاىنإ

 مق« هما ل لا

 اديها ءامراولاكو هتبعطوه شدت نملاهستعز ىذا لاش و د يسيل



 ل ل وللا لا ا اوم ير واو وولد . سل ع ا ا 14 يخل" لا ا ناب نار و
 0-0 0 يا 0 0 7 تل 4 00

 دشنأو ُتْدْلا نوما لاين ران ثوبعلاوب وبعدلالبقو ملا
 ة5و # وو

 ريخهلاةراوق نمالوب 37 0 هَ * ١

 ةورت لب ع وو < 7

 برغل نابل بحر د ب

 نك هك 5و2

 رخد يأ لوقو ىرهذزالا لاب بتعوه فار ايلا تارخال 0

 م - 5 -«ه- هم ضو 2

 بعاودقرزتالْثفهتدقعب 03 كر سّذنلا ونعلا انين كلو
 ا

 -ِ هيو

 كأر عشق ةرظنملف بعاو ذم ب عا ودىردأ اللاك و هليدس ف ناسي عادعأم زر راوج بعاودلاق

 20 + زار ءلا هب ركل( برعدإللعضومَتم (بنعدل رم

 نا رذل | ىههب امةمتكتناك اذا ةق ةانلل لاق ىبا 0 يلا ودعلا نم

 و لب حرام 2اداتبلا 2 لقو اثرعلا لدا فاد 0 نعلاو ءدلاوةبلغدلاو ءاييذلاو

 هعساو قولا ص مو رع الوهلز وثالو عسن ووظعي رص د الا هبا رانصلا |||
 توم لك

 الواو بتال صر فصوب لور هود للسقو ةملدهتدحاو مزَكلا قروش ١

 ناس نيرا شا كاذ قس :ةروعانلا لكش ىلع م كج اق و برلاودلاةدخاوام_هالك ثالودلاو

 ىرادلا نيكسملوقو

 ىلاولا ريماس # ديا نم فراغم مهيدي 1

 متىلاوذلاراصفءاسلا ىفءابلا مغدأمم ابل نمدبأف بيلا نأىلا مهضعي تهذ 1

 ناقينار غن متفاقلا زورا ءاملا قذف تلاوتلادارانركتن ارو لا ٠

 8 3 3 , .و 7 - هو

 رعاشلا لاقل سدا نعب رواقموهو دنا نادوسن م سنجد داوسلاةملدلاو
 نالييدلا اجر نمبيلس 23 اهم وكلا عرادلات“ 8

- 3 - 

 هاه -و

 ىهولاف هنايئدخ أ ىذلانإ رعلا لو كسلا لبر نمو وسال, نزلا ءاوسمب شلاق

 ل #* ماد

 رعاشلا لاق ريصقلانونل ديد نب ةباندلاوةبندلاو بلا . م ةيطيتةلكا
 مى مه

 دشنأو نحنا هاكحفورعمر عاش مسا ب بالهد (باهد) « كح فأكيد لاو

 ا هوقوهو از ر
 د <و 2 5 592 5.57 5-5 - 5

 ىنعلا لاليصأ قلما ىطعأف #2 ىريجلابادنعحانأ اىدح # ىلا فان ألع أ ىذلا هنأ
 ل

 ل جم مر تود دع

 بادك ان انودباد ب ود)
 1 ف 5 "هع هما وقةراو هر 6

 نابؤدوبائذو ليلقلا ف بودأ عم اورملا بلك بدلا (بأدإ ((ةهلالاذلال سف

 قاسرنهلاةراوق نم هلوق
 (ش رنهةدامف

 « رينهلاهراوفنم *

 ءاهلابوعا رلارسكوءاغلا حدب
 هسبعم ها انهامباوصلاو

 لوالاءز لا 0

 فلوملاةطس ةيزج نم



 1 00 يف
4 700 

 000 5 7 ا ا كاست ا ا دوور اي ية دلو الاخ وا

 (بغد)  ءابلافرح « لاداالصف 8
 و حس -

 ةري اد سدو

 ُاقْلاو مسدد لسوعو + فلشنلا هلال تار #2 دشنأو عوضا ةيدرالاو

 لوقو ٌليوطلاوعو تطرد مع در كلاورعولأ لعدد امرا: ىو

 لدالاتبعردا تعرد ال تاذوتعضخ تيدرد * سي دردريشلاو تيدرددق * حارا
 8 همس ه صو ةمدد دو

 ةيعادملاو ةياعدلاسالاو حرام مءادمهنعاد (بعدإ اههوح و ىلع تضمتفءرداك

 ةياغدلا لاكو ةناهتلافريثالا نبا ءاكحتب اعده .ةناك مالسسل هيلع هنأث يدحلا ف فو ع را

 س89 ا

 مآت حو زئاركمأ 1 ورتدقو هنع هللا ى ريالا ثيدلاىفو حازملا

 لاف ةفالخلا ىلع رك 0 كيعادتواهمعادمار ركيالهت لاق ا لاقفأسَت

 و ه6
 بيعدلاو ىف اريسلان عَن 0 بباب اووف بعدد 7 املا هب اعدالوأ

 الا

 ٌبعالبءادو بعدو ةباعدلجرو ضل اباشلامالغلاببعالاو ديجي ىةلاوهو حرم

 9 ىودس 0 00 8:2

 حرم حرم لاقياك لمتستالوق لاه ىأاعد_ءديوهوةصلمةلكلافىأ ]نال رابعا

 حامرطا!لافو

 ددت ابعاد ل ىَصصلا عم 0 مهبل أرسال مهتع ظن ر طتساو
 - 7 ف

 -. 8 م هج .٠ 57 ةروص ل 2289

 لاقي ليمثْن ا قجأ ب عدلان بعدل جرو نوعباصاين ددأ ديو نيعليو نحره اوللا عب

 8ةوجهادم-

 000 1 لبا ىدذلاو هو بعدا هنإو تال دى أه يلع تبعد

 واس 2

 امأفثملل الاف َه هد ةباعللا بع ءالاوم بالو مه واليد حازع مك يك !ٍسانل | لعرعادسل

 ايل 2ع ور دس رو رع

 0 دولا بلا رثك اة 1ثانس م 2 ا املاك كلا 0

 1 داو 5 او اعلا وميت للا نع رض ا هم | تالا ايدك

 ةعاعدأا لثم رزقاو ةيويع دتدست اولا لك تءاذوس حا دل لغلاءاهس نم لانلاو

 كاذب يعظم ل يقو ةديدشءوسلبل ب وبعد هليلو .لكؤتفرسش ابل -صأى هل بقو
 35 اهداوسل

 فود رشا قاحتن مللوأ ف د : مهتما فشلا العبو

 ءوطوملاَلدملاٌقيرطلبومعدلاو هماسقمهبلاقاضملاماق أو قاضملا فذ إل مالظدارأ

 ةدّرهلاب ونيت لاق سانلادكل سي ىذلاعضارلا

 ٍِب موفد قمم اموت 1 ادرك نادال
 هم

 امم ويعدلاو هوبطي ةلاوه قو سانلاهنمأ ىذا فقلت ا د امد ىذا كلذكوءار هلالاف

 ميمدلا



 رارفلا ٌتقو برحلا فري صلادارأبركلاتةقو بي رذتلاهلا اوراصا اقول دولا ١

 باوبالان مي وبلاك قرطلا ىو بودل نمشوك تازوجيو برا بدلا نمد اولا |

 ا بردى كايبرددقو رمأ ركوب ردا ىلعةأوةداعةبردلاو ةوارضلا ةبردلاو رقالالو

 ا

 /ترمتواهر ةْنعَسْدْحأ اذا ىهو تون مردةقان كلذكو دم أت و "رو تونر درك, ايلا |||

 ََتلاسرافدالبنمدلبد وب اردوأَدَهَمُر رادو ادع ضرار راك ذل ا

 دشلأو هاقلأ اذاهس زديانالفتالفو ردفار ءالانبابنستل اًذاشن نموهو ىدز قارب لل

 ىرهزالا ىب ردى تاب لافو انهقالثلاؤ ىره هزالااه رد ذهلاقأب ىأاسن رديوءاسبشب ْ

 0 (بدرد) ءاملاف دق « لادلالصف

 37 2و سسوو ىو 6577.6

 ريمشل د يفاموب هجاويلام 2 ةمركمتلقوأ 00

 هتنعمللا ىذر ركب أن ءثيدحخلاى و بردلاشي ور رارفلا قو برَكلا رباب ردا و

 نو

 ع سه مروم< 5 5 وه<

 ىا هيردمةقان تناكو نصح نب نار عب د>- قو 0 كلا لانى عب
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 مسه هذ هب ادام“ 13 راو رمل راولنالاتانو مد نبا ابد فرخ كل عل ميسا داك
 رو ”ةو - 7

 نمانك ربام ىلع مالا اذه بكة دقو لاق ب 1 ثلا ةءادلاو + لع حم . الاول رافغتسالاب
- - 

 باودأا

0 

 دفع



00 

 5 (بأد) ءابلافرح « لادلاو ءاكئالصف

 مم 0-1 و3

 ىردأالر كلا ىع *ه دنع قس ملف ل ةحاش ا انعف

 َلاَه 0 روصتمولأ لاق ا نطاوتيو باساب

 ةباعت نب بلل ثيدح فو 03 8 اوُكلاسوُفْنلاَتاْوَكسدوَرَط 0 رعاشلا لاقو ةيوللا عملا

 و مم

 و ويت اماعط قم ضرع اب وح #سو هيلع هنا ىلصوتلا لوسرب 3 باصأ
 همءه منش س

 نرالا - نمقب وجان لابو بولا نم هللا دوت سداد لو فا ارعالا نبا نعرف ابوح

 تو تاو شدل ل تاور انور 00

 00 هس #2 -و - سا 0

 عانكو « ببال ىذلابئاشنإمتابكأ بيلا عشا اهدتف 0 يا

 بوو بيع باخ دقو نار اكاوناهر ما ةسكلاو ةفواويفاوي لاهيا ىذو رمسدملا

 2 مع 7ةهاك- دس عع ثا ممم ةهدضص -ده <

 ا ايدي انأ هنليحو همرح هللا هسحو ره كك تدل كاىقو

 ىأ باه باف هيعسو ةسسةسهل | لثملا فو دوب انام سك اورف كس اذا بانو

 ىذا حدسقابأ .كئاو تاهالو تا هتمنولوةءالو بر هلال ممفبا نبا .وراسخيف

 نيب هدش :ًاهلوقو ىروبال

 هام ءوب مآ 23-7 8 د ا 2

 باعت نا و بيع وذاك « بانختناقق وطنت الوثكسا
ًَ 

 ىداوف عقوو ىروبالى الا حدقلااذهلثسمنأ بقي نانو وكلا انو

 رك فلز عطف عه مو
 ةيسحود أه لوقأو لطاب داوعو تور صمربع قاعلاز هكوءافلاوءاتلا من لش ىلع بيع

 ءا د الا ىلع راو ل فرامل ىلء باند

 كي ادو لسد كلذلا زاملاقي ةمز الملاوتداعلا بدلا (با) #ٍ ((ةل.هلالادلاسغفإ)

 0 0 ىو م و جحود 2 2 مل 9س ع حل ل ريعاو

 بئدوهفابؤ دوا دوب بأدب بعلو دج ىأ ل فالف بأ ةداعلا - نم هلك كنود بدول دبحو

 لافجالاٍبئدداَؤْملا ى دا 5 لاروع تك نحارلا لاق

 ءهرع

 اا حتا لاغجمالابئاد 7 حرا اذهدشنأو بئادوهفحاعتلا فو

 سم -<ه» ع 05 هج

 لاو *« مها اود اوقاَوباذا« دشنأو ىأ ارعالا نأ نعبؤالا ىلا هب أذآو هن ادأ

 زمهول هنال ارش ةدورضا كلذ س دلو ّرمهلا هع نكن لإ. لاا هال فدقن اخأ اود أدارأ
 2اس 8 ثلا ا اا مو 707 يلا

 مذاللالعغلاو نأ ذا ادإةبادلال-برلا بادأو ريسلا ىف ةسغلابملا ب دلاو مت اعزب ناكل

 همام

 هيل هللا ىلد هلدصس ىذلاريعبلاثي دح فو ئثلا لعب ودجر انود بادئ هقاتلا تيد اد



 اوكلهموقلا بنةْخاوهلوق
 حاجْرلا نع ىلناءادلا ىل-“

 اضياوكلهموةاا بنخأ
 هأ

 الل مع ل ع ا وو ا ا و

 ب وخ) ءاملاف رح ٠ ءالئاز دف 101

 نئاسلاىلاعأو نيل فارطأ ل فاسأل صومبنلناو اين َبتَحدقو فنآلا فنانكناك

 .ةيفولات بان ءاك نا ذو علل نيام درفوه ل ةوةبك رلاز 2 بنللاو

 تددحو بأ اوهو كلا ىثءايخارسكب بتل ءاو ذا »ع باتألا د َنموافدوُع 3

 مم6 ع

 رج بالاك انآ ًاهساو امهوأوهاهتشأو تهورسكلاب هكر

 قنعلاءايلعك ليكن اتناك ذا 6# قعصلانب الجر َبْنْح أ ىذلا بأ

 ناك سبع نب رماعبد درمعلا نعمل ثدبلا اذه ىييربتلا بيتا ركزوأ لا ىرب نا لاف
006 

 عد ليك يس ا 00

 نا لكابلا ارجأن ءارعش فاض هن دحودقو ىربْنبالاق هح برع قعصل نبدي نوطدر بلا

 م 9 سرع 9 نيل“ قو رل مدرس

 ةينلا ورعوبأ رامبو حجرعل-جرلابنَسو اهعطق ل رست نار ءالا

 م9 روس 1 مودع - 0 5

 : اهناكم حرمت ال ةضرار ىهواهةنعةدقاعىأ ةبنخةرظو 0 ةعبطتا

 "ه1 ىلءاهلعتيسالو 3 0 0
 م و وس 7 وو 2-2 1 4 1

 انوانالواسواعتقدامدإ_ثمو ورقبورقع لهو عنوة ىلعا نت الاقو هيلا ةبالا
 م م مظ ادعو < مم ا وص

 نمكمدعد نأ لاقي و بذكلا و ردُغلاتاسَلْئاَر س ءابلانيعلا بكاعف كس 0
- 

 لا 0 رك بانل

 لحرو تايالتكى هو نا وس بناات ور ا 0 اع ورو

 #5“ 9 دع مدد 2

 ةبل اوت لاارغلا (بتخإ) كرا م سيور مام

 بئاَنْحَبنلا عمت وروصنموبأ لاق ءا اركلالااهدمسأ لرسم لاق قوُدلاَن ميلا ةري زعل

 ى دوو 2 هيما 46 3+

 ثيدح ىفربت : الانا (بتخ) مار ابدل قلبا وسيد لجل (بس)

 س 5و يب. 89ص 9و ”دس

 ىوريو 101 فب نموه و ورعو لاك نيرا 1 4لاقي نط لاذ ةالصلا

 هم وأ 9 ع

 نياهاكحةس قيما عمو ةنيهسة ضن ها .سنل مضل او رتسكملاب

 هد ذآ

 ندب ام قشم ى موتاغال ا ضعيف العلا هما او يدل ةنهلا ةبمعلا عبو ديرد

 3 زةلاوتدلتلاوة قولولي لاوةسصتخلا ىه ىرهزالا ديول لام نيب راش ا
- 2 2< 

 غوش وذناو نيتروطم نضر رظع :لىتلا صرالا هي ا وخ ]) مرح :رثلاو ةعرعلاو هو ع مسمر هه هم دعءرة مود

 "لمه" اناوُمعاجلاءنعف ةمعملا الاهم هوحاتتباصأتلقاذاورعوب أ لاق ع اكن نس

 هامعق



 نع (بنخ) :ءاملافق رح رس هالتاؤت

00 

 د.سالافأ تول ريثك بامبو باين نموتكتا بلا

 ٍللارعلا يخَوكتَ 0 هداهو نير الادبي

 د

 ايضا قا ىر نا كاف ءام لا مفزيكسطوسملا ذه سرطوطلا ارو ناوأآلاريثكلا ىأ

 فرم از وو نش عمار 3 ةقوُسو وأنما هلبقنال

 م » 114

 هو ةهعدو

 ىرقبعلا ىو تابنلار ردم ةدشو عا ..داهولا كاذكو ضرالا نم َضَقْاام لا دك َدلا لاق

 انه تطاق نيأوهوديقيإ نم منهو لاجرلان مل وطلاع دضا| بانا ب

 ءاهنألا نملاعف ىلعناك ام لكن الا داش لم ىلعءاج امماذهو فنالا ممل بانا اي

 هده ءو 2 وو

 ءاهلابن 5 35 أ ارداسمل ابن تل 9 | أ ة.هارك طاربقو رانيد لما هفيعضُت َْق هدي 1 ملدبا
0 7-8 - 

 ا رداصا هال نادت" الا هنال بانو ادوةرانصو بان لثم هلصأ ىلع رف ِْ
 7 سس 6 4 :

 لاقب يوب 59 عرج و لابجفوطَلاو هور وءهمنونل ادد تمساشار وكميات ل لاق

 و ا 8ةءاو كمل

 ثبللا ىرهزالا هذ. ىأة رمان كه ود ةماذل لت رشا يسال رار 1

 هموم من7 8 و همم

 هن رالاو لاق نائبأ انلئالمهو فنآلا فرط وه وةزمهثونأا دعب 5000 دونا و فردا با ![

 نيواهشب اهالعأ ٠ نمةيترالا فرط ليقو ةوظعلا .رآلاةبالاهديسس نب الاقأو ةبأدللا تع

 ىشهو كل د ع نبل لا ةبالنا نام ةبترآلاو هداج ن مشل طناترا نلئاو : ه ردا

 -«- وس 6

 ةرتولا ندامةعرعلا لو, م ضع و نراملاماَدقَِعَمْلا ى مو 0 هازال

 امهند» لامشو نين عدا فدل اانبانْخلقو كاتب انك امظو رمل فرع اتش وكلا ّْ

 ١ زجارلا لاه هولا
 اَسعلاةبان او مرنم 5 ابك ناغْمالا ىو ئوُ ١ ا

 كانةدحا لك قلاع امم مرح اذا يبان ىفتب انثنيديز زثيدحىفو زمهلا.ةبآتللالاقيو

 5 7 او ثدلل ااه زمهواهلامثود رولا نين ا للا و رسكلايامهفثآلاة يد

 بأالائدشع م لالالا تبان اىفثيللااهرك ذىتلا ةْزم-_هلاروصنمونأ لاق قبلا 1

 مو زمهلانهب ًانناامأو رو غسول لاه ةءلصا تشيل اوضيبل ارق يقرع ود انتل اىفشاندأاك نوف

 7 روم ومريعنونلاديد.- طلو ءالنا ركب نات لاق فار عالا نبا نو ران هلاا.5نافاخلا

 ةلسىورو ليخلا باك فدي ءونأاههرك 5 نام :ووكلا ونا ص اممو رمل اه

 بدِكتاو فورم اءذهقدح الزمهلا فرع الو لاك ليوطلا بدن او بانل الاه هنأ ءارغلا نع

 (لوا برعلاناسل. - ؛و)



 د" , ةيمع ريو. بيرس ل را ىو 07 ا ا
 0 لا نا ا ب و يد لا

 9 .4 ا اب اا 21 0 7

 .ةابلافرخ ه« ءالئالصت "6

 لي 14 م -هع

 نوع ماسن بحلب ل نموا تفل ةعرسلا ب هصخآمناو لدا قرين ه عرسان اك
 ا

 ناو

 000 ةردانةريسخالا» افابلشوءاسنب الأ مهو ذمتي رولا وتيدملا

 عالْضلا نبل لت شق رد ىهلبمق وبأقل اناح رتكلابب 016 و 1 انعمسالخنأ ا!ىدفعو

 رعاشل لور هيفا ءال نما زكسدبكلاو لقا نيامباَج وق لمقو

 للا وو و

 هس لا هب قأءان لدنيا لبر الل ف دظنو * و باخ نيدنه دنهأب *

 بلدنا ليقو 0 !ىدوهلمقو نطبلاداو وبل نيباح كالو

 | رادالا النسخ لبق ل تآقللا ضيفني اانظئاودكلاةَداز 5
 م --_َ

 قل بابان تاذا اجمل مدركلأَوَباححاو دكا يه ديكلاىل اممباحلا

 ُقراذانطقلاو فيلا لبَحْلا و ةيناو كي منو وكبك 50000

 رعاشلا لاف شو :وأ قو فل نملتَقلا لص قف ةَلْبَح لالش تلصو
 ئى

 لاَقوَلَُوَتَعمللاَو فيلا نما ءالازا 2 ها 23

 ثيدحلا فو رامشال كون "كلانا لع هيديزوىوزو # بخ اراد يدون 8

 سس ه7

 هنمؤ فلل تاكا ديد نضفعاو ةىاخغ د را 00 ةوةنلا قرف : وو لمع ردا
ًَ 

 طلعو ةرلختء شعت لكلا هس دقو هبط مولر تعافى ثنذحلا

 هَ مد

 نيطلا بالنا و سذذلاو تلاه وشح ةداعبو هل ناكهنأهمضو لدملا ىلع ةباح فيل ثندحلا
2 7 

 هو و ه- مد وو

 لخلاف جازعالا نبا ةماخيطلاوه ليقو أجلا ناطلبقؤ ع بزاللابلصلا

 بلحن طلالاشي 3ناظ قت الاف - ا ا هيدا درسعلان م
 م

 .يغوا عشا بلح أدقو لود بكمز 9 ءاونشلا قدو 7 11 ااولاه
, 

 دمر طأتو باخ ىذنيعف 5 اهي امدنعسعشلاب بغت ىأر 8

 ىلع ةوقّقرت اس دقو مابا ثيذتحا فو ومتو ضيرعلا مركلا كرو بلح تيل
 ا

 لكنا »ع باذن عف 5 عجاج اب يادشا هيام لاح وك خب رْخا
 مث د مت“

 ا هدب هس" 8و هد

 حانفعلا فو ةلضأ تتلو قاألاةدئاز نوللاو اكون اًةيوءايلح ة انهأو هايل اونا

 قوتلا ف هر ةنؤرلاف ةبالالان م 00 ةاقحلا نلكلا

 نيل نيديلا ار طا م نيلعنآلدلك تاو

 وه ه2 رود

 :ئت هولا تخل : أو هنود كمعو انا ىهو نيب يهل او اود

 كح تح فك

 نلاخل او : 77

7 

 ةليتوملا



 : - موا ا  (ملكر 00 رح“ ءالئالصف

 اننا ١ ع يبخل احسن ك تس ددلا 6 و هتعطقاذ اه ادس اوال هملخ [تامنل ا 9

 0 لالا وه ّةاد موس 7 هب 2602 7 جا رم وو هس م 9

 قوناالابه ه.عل هيدا ليقو عدا | هيالؤاو هتضعايلخ هيلختة حلا هتباخو 2 0

 ىأ داخل كمت اذا ع قعد نع لاا لسوءيلعهللا لص ىنلا ثيدح

 َناثيدلافو ءانماللا َّلدنأ ى دارا : نمَدَعْملا هن اكريثالا نبا لاق ةبايخاليا 5 وعادخال
 878 م مع

 هيلخ هيلخو اهعز م ضاهتمل م عج قلاتزافماو لج الخ راو بالغ تالا َعي

 هسص ع 69

 ركدوأ لاق هعداخ هبلتحاو هيلانو عد ةبالخؤ الح 1

 مما * فراش شلال أ 000

 لاف 0 برب ود تعلقت ىيلدلا ىهو

 اال ل ز:ر)در م ووو س68 و هم

 ثوبلاردا غلا وامام و + مدل رعاشلا |||

 اذا لثملافو ىنايعلل |: نع هذه توج لاثم ىلء ثوبك هاو تور لش توصف ىلع اج

 مضلاب هلا نبقيَهذت مدا اخاف ىدصالاو ير تحافْتقَت

 له 2

 ةحراخلا لعن هذخأ هناك دعب :اريسيأبثالملق شتاءانعف بلا لاق نمو عد اءانعف |
 -م مص 2

 الساحل ةآرلاعو ةعداخم طاق ةيلاغم مالا 'لامعأ اذاهانعمريثالان لاق
 سدس ع د اه داو 9 و همم و

 8-25 عي

 باقذأ ارملا باع أ ةنالتاث الا يسبهتوهمدَحأهلتاو السلق حتوم

2 

 خودطلا ٠ ءاسالا٠ نمءاملخلاو بولو دام ةبالتأىهاو هبل ولوقلا فلا, لجل

 ؟ 9و

 رغلا لاق ةبلخلا كاذكو اكسبو رماد

 هلق نمِيقلاافُكبريدقو 5 ةَياَلنادلادناٍسحٍوْباَشلا ىدوأ

 ناكاذاءا نبت سنالقو اسنلا نود نبذل مهوب لعوالاا عتب ىور

 0 و عدو
 لانة رهاو نهود نهي داسحي ناك اذاءاسنربزوءاسنثْدح نالذو نعد أَن ما

 ئ 06
 ى- هَ

 عدا“ اكس هكس رعالىذلا بلت قر 2 او حبلا ستايل كم دونك هلا موق وقو كك
 3 تو« مم تن ه2

 0 ليسو ناهس قرر ِليلاعبد ا ٌضموب

 0 هس هرمص م هَ وأ الا 1

 لا ”امملارعق ا ر كك هنالاشو باح ريك تنأامغاهد عوز
 م - 7 و

 طن را |شضموبباصسلا ا ”الانا را ن عيان ىأأ هرب وو مص م م7 هو م و
 امم

 ١ امهتعهللا ىذر سامع: |ثد دحمنمو فيطلال لول, اددا ىهويالخنانمم د اكو عشق و

 سل سدو امص ساس و 5و

 ٌريغاشم مهلا ءاقستسالا ثددح ىف او هيف هفرطمال ىذلا باَصَسلااضي أكلنا و هعمرطمالو دع رو



 7 007 : تيد كرو دا هي : ايا رب ”!نيييد- هب للا ا

 فب ذكهوهةباعمملا هلوق
 ةانثملاءايلاب و ةهملاءادنا

 مكحملاو ناسللافةضفلا

 حشو هامكتلاو بيذهتلاو
 نتيمىىذلاو سوماقلا

 ةياعنجلا عومطملاسوماقلا

 رسكي اهطبضو نواب
 هيف ورك هأ ءالنا

 5 (بلخ) 1 ءاملا ف لرح + ءالنالصف مو 4

 دكت و

 و مو 2 ال و ع 1 2 ع 8 ايل م6

 بطخأرت دلاو اهنّدم ىلع دوسأ طخاهل ىتلاناننالا ىهوءامطختا ش رولا 1 -نمدسعوأأ ة 0

 ُناَمَق ةرلا لاق باطلا سبط و
 ٠ 27 مس م 7 هدو ه م

 1 ءاقروءامط ابطل قسمءبابهساذحاصو

 اهيا اوس 0 متو ا هو يعاني بطل 5 ”اطمسسانامْطخأو

 لاك ءانحلان م

 ُبلطَح لمانأو ل 3 ءادحو 3 بد ..ااهلذاة متر 35 ذأ

 25 س د ساو مل سس سل سو 78 ما ند صد قم ار ص

 ْ' همراقدصلاٌكرطخ لاقي كتماندو لكم اددصلاٌكم ا نيتفشلاو رعشلاىلاقيدقو

 ظ ااا أ أند ب باكا كان 0 وا نمقسإ اطقلاو بط 0

 مو همم

 ا ةلطاو ا ديلكو هاكر 1( ف كلامو لمه
 مي م

 و2 و م و ة

 ارمش طبأتلوقفالا جمس اوءىد رلاةياعمللا 2 و هطالتخاومذلكلا 51

 ليها طالا ارم اع 0 لئا اوّةىذتباعيَح عوتالو

 عيب رسلا عرخناولاق ها كر لا تيلادروأو نول ماع 1م كندا

 ىناثلاتيبلادروأو رسكسملافدقلاةماعيتاوراسكت الاول

 نوت هر كايت 9 0

 5 وكل دربغ ىلع ا 9 ا ةالابلملا 06 نابجعال ارد عل

 0 م8 سنضع 85< 12ه م 9 م. 00 ل و 2 9و

 ف ايلول ه2 ودل لحد مع ءاحرو هشدح ل _قومحرج ايل هلك هر عطل
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 0 :الا كراس ٌبرامللاو ةعيرشل لالالا هيلع بيو ا شريك ذلا نيه
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 يركن ىراضلا باق ىثيدحلا قايس,فءايدقو لاك ناقه خلا لق ٌةَصاخ

 'ىسلا اوهوءاخلا را ب مور دقو يدمر اراك ولا 2 لاو يانا

 500 اوه لا نوك. تأزوجم ولاف ةدضفلاوناو 9 2 ١ م + :

 0 ةو و
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 ل و بوم 9 ًاامهوامهر صون راخامهى أنار 7 ,وحهلوق و ناسا ىأنا 2
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 هب اونو هبارتوانورتوا رجاسر رك تالف لب :انن القبر ىناعللا لاقو باك بْنكيَس دك لدم

 كيد :ًواءاراصىأن الفي رح: لاقو بلاي متساكح ا ذكعلاف اهقرسىأ

 لن سم سرس هر وه ءص

 اقل قانابسمال »# ادجفابرخ ني راش 0 اسأونيطاهلَع مش

 ٌنرراعلاو اهيل يو ةغرافتبر 2ةماحو هومخوأ فيلزم لب براو براملاكبارذناو ظ

 9 سا ىو ىو

 لحلا تيتا هد عملا ماهلاٍبعتلا بيرلو ؛ ب ورخخاهتدحاوريبان راتويبك ورم

 هدب ا هك ندد لا اذهَنإليقدقو اهو مشلا#داقلاَبَر ايفل

 ةفتخب رولا و او ىلا تيل 80 رشم ادو هلا طقم لق ملا ردهم م

 كارلا لوق ىف ناهد وللي ضرالان سلا ررملاو حر الخلا
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 (لوا برعلاناسل - غ)
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 (برخ) الافرع « ءالئازسن 1
 ه7 7 نس

 هناا :دخلاىف و كلذ ع غون اك اريدت مسهل اودهلق و ب ا نذالاسَقَكإ لمه

 همدو 2,

 نيتقصللاىافوأ نزلا تأفوأٍر راى أ لاقف نهرابذأى ءاسنلانابنأ | ن لج ر فلا
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 ليقهلمو قو : 1 |توركاو تب وردقاهلكو داو دمع ةثالثلاو نيتعنلا ىأ ىف ىنعب

 قو مرح اوهخ قلاده را اذاف أهم < وةدمناك اذاكلذكو تةلانوق كبرنا

 لرش ندألاَبوُعْمَم نعي .ةبعكلا هذه لعب رحت ىشدع ل اكهنع هللا ىذر لعشد دح

 هل عر هع 1 . ةزهمف
 يحتل ذل نذالاةبوقم أدير 0-0 اكهيعدقلا يضف ثيدتفو مرو

 7 ,رتليقام و رك تاك نافذ مور غاشت ناس اذاهنذاة مت سقت ىدْنسل بر ومر

 : ' ةمرلاىذلوقلعثدشنأ ىدتسلا
 برا مئاذرشاعم هزأ * رأت ىشحدتاك -و دك <95 هع تي بوق

 قو 8 ١ ًرلا ل تسنالارت أتي هلوقو هداوسل ىشدح لج رهيب كامات ف صولا ةفرسن
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 عجباواهنذأل .قوتدازل ورعب او ا ا 2 رك ىشلاب رح وريدتسمبقدوأ قش

 و يل 31 -و9
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 !مترادتسالكلذب تعش زل ةداركاةوومن أ برعلا مالك ف فورعمديبعوأ لاف اهدىد_ثنو

 د ود مس هو 000

 ركل نمار ناو ةروغلا نعد ةبوكلا تسالوهللادبعثيذحفو هبة دت كلب لاو
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 هن ول اوعفمىل |عيطقتا !فلّقتسف

 هانيضراماريمأ 5 رش ناكو
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- - 

 همسه
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 لاحرلا نمبدحهنع هللا ىذزرع ةفص قو ةيدخةيراجو مهدى أد هلام ند لْحَرَو

- 

 وجات تانج 2 777177177 ةدفسس |

 دراج



 ١ 5" : 1 1١ رابع نا .٠ ب 0 / م ا اا دعب | 1-7 ا 536

 ا : 1 ١ ا ا ا ا ع
 ب 1 0 94 7 يوت

 د (بدخ) 20( ءابلافرح »ه ءاللالصق

 و :م بما م59 نه. يدوص ةادص © | ومدوحرم 7

 موصل رورات 1 * ىك راقي ىلووهنع تن دق ؛ لطخ الالاق

 سع تيه و

 لزنبتو.دنعام حس ل راش ىرولاعو لاطو عفترا لاو تايسلا بو

 سس كلاش باعاعد>- ازتايازقلا بازقتاو انذلو للعيش لع زد الكل ضم در *الا نم طسونملا
 همر »ا هم . 0 2 2 : 4 هن
 ةيصالاو باضعذلاو رمدلاوتابارقلاى موتا هد اونا ا باوخن الف

 ست 6س

 هداج ريحه نعتاذا ل جبرا ُتبَبضدتو ه 5 ارطضاو برطُشملا يشل اك

 ةهفدع مال ا 3 وع و س مع وج عءو

 بدو ردغاذا خو هن ,ىنرتسااذا حو خوو بضخ ورميوبأ لا رهلا نمانوص هل عمت

 ءامأ ٠ نماولدبأ تاب ثالئباومسس لص أواودرأ أةريهلطا | نممكتعاوضتتو هتروكض هب نكسُوَلا

 3 هزه وءا ةملكد |!ىفنالف و د,كارن اس نمءاستا اودازامت ١ ولعت "و لع نيب ى ةرفال“ را

 أ نمؤخأ موال ىهو فاول ةيخ بحبو تاملكلا نمههيشيأم عيب
 هيض لباب « ةيطتلا# ىو تح هلوقامأف

 ه < :
 مدعو مذ

 ةدبحكج كد نسح أربلققا ايامنا عع هلل ىأاةططتوعاغ اسوا

 ناكوريبزلانيهقلاذب عنب بئس باتش اهركذ ىتنيفتا بول
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 ةد سوم م, ) تور مة 6-2

 اليدم ىعسلدب رااموب ادا وبحث ا
 ده و

 طقر الا ادمج لاق ٍبَعْشهونأو هئادبعامهل.ةوهنباوريبزلا نقلا دبع ليقو

 م هءدوسو 2 مس ه<

 تيكسلان الافو مود الثدي ر علا نبا ىورنف ه ىدقن بين ارصنن مى 0

 رعاش !1لاَرتصقلا بنا 0 آر لعتلكن مولد

 ابهْلساَكاذادَمْدُمَي 0 اشم اروندلا ىعألا لَ رد
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 نافع نأ عفردد .وبيستالتيالاةناناالنون !تناكاضإ |نانيك ال ًاغنإو هديسْن:الاق
 للعفو تشالاهدنعدازتالنونل نال ى ابر نسا ى أب هذم ىلعوهو لع مالكلا قنوكي د -ه
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 ةقاللا هيما و سدا وُةبعتشملا ((بعنخ رخل رتحو  «انضعاو اضع فيسلاب

 تناك حدر رك تناكولا مالت نان تناك ن اود ازةمعتتش قنونلا هب ومس لويز

 م ى ود رى ه ويب هدموهلد دك 7

 هيدح (بدخ) عا ركنعتسالل مساهل و مودعمع الل درح و لحد 15 هبعيزج
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 2 1 رو فتة
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 داري انس يايا ال ] ا 17 0 3

 نننكت

 : 2 9 : اا دا هلام
 ورم ولا اًضيأقدارطلاىهو *بيحاهل#هريغماور ولاف# نياق ل مرلا معن م #*

 وس 9- 4 "م دهم

 ديزن ىدعلوقدشنأو : ه كلا ديفنوكين نزح نب لهسبللا

 9 0 3 8 5 200 هد و

 صيصقلا لوصاىفىدنتب لنا 3 هيعِلَرَ "مك اكل حت

 لثماضي ب ئابخو ىنايحللا نع مقبول "5 رطب وكلا ةيشرعتلاقو

 لو ٌبةعاهطاخ معلا ند ”رلصْلا لدقو معللان مة شلال َقْرَماذأَئابع

 ةغانلا لاك امهراو اوطوح نيندملابئابو ةلدح لص
 4 زول * راس وة 2 م ةع

 بْناَبَح ار 3 كيا ٠ لل هاوطد قمع لَ
 5 -989و اسس هم 3

 : ر ولك ىأٍبئابحمل لاقي م ملا باهذنمدأللا فى :رث قذ ئارطم#هللابئابخ سن ايكئأو

0 95 0 

 رن ب سوأ لاقو هوو عطقو
 24 0 .- هسا سس هدهد - نع هدو

 فساشدوسأ اوهق 0-0 #* هج بح نينعلارب ا عئدد

- 0 

 وهوىنلافوصةبببملاو مدلج فوت اطير تدم بهذ أهيَمت خو مُج سبع لاق

 نب
 م

 بولا نماهحرحتةقر لا بكت اوقيدللاو 5 أو أو عدلا فوصل هوةميمعلا نم ل ضفأ

 1 لب وطااتق ةقررا كنا فايل لاق زو اق أة هزل نمتحاو ندبات

 حاجا اهرتسيامىرخأو : بطر جلال دشن أوةباصعلا

 ٌقاحاذه ىرشزالا لاك ام ىطغتف ةأرملا ملة ردا ثيللا لاق ناح هج رت ىرهزألا

 ع رم ةقرلل اهلا وب وتلا ن هةعطقلا ةريبحلاءا ارفلا ءايلاوءالاب منام ارآىذلا وفرمصتلا

 ونأ بالابر ها م الف نونا وءان امم امو ىرهزالا لا ”ادياهبب تف بوثا ان .

 * لا « ىارلالاه ةبدختالو ةبصخشال نضر نب ضرأ ةل ا ةفدنح

 لاقى دأ ةلوهمسلاىلا ىشوتهل سالو ا رطضرالان لا ليما

 قارا لرق ه4لاقفبقرَولَةسرلااذنأاوعزولاكشيكدلاو بأ هركمأو

 ادرعف لم قاد قواك ورط هس لهأ ىلا لاوش *ًاناوخانأ

 لاق هب ,ددلاو ةئاكتصألا نيب ضرأ ىهلاقنأل هوان ؤرل شلاق

 لاقو انل را و "ل لق ا أىعا راتب لهأ ليقو ا

 لاق ىعا ارلا تدب دشنأو لمر رلان منحني قيما رد ا ةبشناوةبيبشا مبا

 ضرأأ مس اذ لراس تماما قام مك كلاو 0 رمل

 لاق



 معا (ببخ) 2 ءابلا فرح « ءاخنالصف

 يع ولا ركن نعل هاو رم 5 هد # وو
 نااوهوركشم تبحر عا دبوس لج 2و بان ىلعهنأ 6 لعدم باحد

 رعاشلا لاه ا

 م ع مث ص جسم سس 9 1 85 عوس هب

 اهعاذأ امو «رارسألاعدوتسااذا « ىتلاالوروتكلابناَتنأامو
 5# د هس سو 2--و س6 < ف

 العلك ئمابخ بك لج را. تئيحدقو ل ب نان /وهوابخسكبسدقو : ا 0 و

 بيكلايدا رأهريغلاهو تسخن اسمك لاك ءابباو كو اوك ال دل اوقىفكارعالا نبا

١ 

 ظ4 22 خت دع سا

 وذو عادلا فليب الو بحة السدبا ثددلا ىو اًدعاذا رك سشردصم :

 و 8 ء كغ وووو

 ريما اال صدق :وةن> ماس ا هن رو داسقلابسانل اني ىسيىذلار رجلا

 نالفَبِمَواهَدَسفأفاَمسَسلاَع» هريخلةماوأ اد ءلج رلاداسف اب بيلا ريغالرسكلابق

 ند ف هيلعددسفأ هانعمدّش .دّصنالف النَبْبَمماو افرك وألا هعدت# ؟ىالُع

 ع2 80

 لس ىلع وأصاب نمشي دخلا فو 2 هلا ناللاو مليا لول ثراصمأةعم 3

-- - 0 
 5-و 0 -ت 2 -

 بح .رفاكلاو رك رغما ثيدحلاف و ا هدسفأوهعيشأ انهى .لق

 00 املاقيد لا عادتاو هورغلاضِيَللاو 00 1 لا ا
 و ه ىو - )سوم مَ 7 5

 هنأ اراصاو را نايم سك او ىعدخال بلان كل ويد تسافا نب رن الاقو ابخبذع
2 2 
 م 8

 تنرظضا ذبل مهباص 1 هتدلولا بعص امهم اذابخ مبا لاقي

 ىلار ءالا نسا رد "الاقل وأ طش :ااىلاهيفن دلال ياعم ففعل توتا رصلا جاومأ

 رلابكرامال سلول يلوا انني ىلع سو هنأ ثد هدحلاقو ردل اناروتب اللا

 01 رب سس ع

 ٌيكناو ضرالا وطال لسمرلا نم ليسي بلئاو, ترطضا|ةارخل اسما هيلا

 ير أو عسو ا 2 نما ةفرن وأ لاك د

 ةباسعلاك ةقرحوأ باصموأ مرنم 0 امة يكاد كئاوةيلخا ليقو ةيدكلاو ةيحلا ىهوةةرحاهل

 وهون يبل ا نم لاطفالك يل ةديعوأ لا هلئمةيدكلاو

 بابكم نهود كنا لانكم و َرخَلاةَسَِحْدَح لاق واع ةريعوأ تناك عا ارذف هيصخ

 ناو ركنا ىهوكد اان ا ل وو بابا جدبلو شرالا نم شيلا 5

 هو باعلاوي هر ردا ةيرطلا سكئ اوةبسكلاو 0 االافدكنا بيكن اونا بيبا
 ساه <

 ةبطل ودل عمال 5 يش قلو ريل ومنو #3 باعثدشتا 5 5 رطل هيشيدوثلا نم

 ةمرلا ى3لوقدشتاو نامت ولمن نمو ارطاذه لك ةيايطلاوةبنكلا و

 تع

 تدزعوهلانسحأ الهلوق
 هردصو

 ال ةر ارف ين نمو سها ىن أدع

 منعم ما ملا نسحأ

 ىداولا نطد ةيخلاوهوق

 مكاو لصالا ىفازكه

 مضلابةيكناو سوماقا فو

 هم ها ررحوىداولا



 نوجاتحي للبالا ءاعرو هلوق
 ءابماىلااهوقاسسادا<.ءلا

 ىرملا فا هبنويزعي وكأ
 لائرلاوءابظاا نوديصيف

 ص نودعس.ال كئلوأو

 نودمصاالف سانا او هامملا

 ةبتك ةباهنلا شماه نم ظأ
 يعم

 (بيخا) ءابلا فرح هب ءالتاو ءالبالسصف > مم.

 هن عمامسعو وم سسو نم ٠ عرف 6 9 هم ه6

 ننس ىهساك هرب انوح لهب ىه 7 لاق 00 بأم بوح دْلِجِف تال 2

 ماا س5

 1و الا انج زرام رك مل 0 و

 سس رز و 0 هد 3 5
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 نمل اذ هرطو قلو أ كود اذكار ماي راو

 ٠ لكاوز م كموخاد ٠ هاوقكء اهلا ىرختى ربت مالاو فلا يعامل

 باحوتدّشمال با ا وب وملانملبالا 1 ا

 ْ ف اروحأب وحنودماحاس نو ”انتنوس[ل اكرم 4 نم مدقاذا ناك هنأ ثي دما فو راسا
 دود 5 هس 0 هم

 : ةروكدارتجز بوحريالانبا ليالاروك ذارحزبواو هريسعت رج زر همالك نمر فاملا 1

 ةلزئجانوحانوهلوقف نيوسلا ركن اناوردكدو جوملا عر بكا ل تزنم ليالا

 هلوقامأف , اريساريس كلوق

 9 ماض سدا 6 هم 2س وه

 هئاوذاهابج رع قع * ثرر نيعسنمأب هسا ى ع
 سل # يد

 2 ةقئاخأ هلوقواهتعجدقامنالءاهسللامأ ًأاهلعف امس دوعستاهيف و رعد نمتلعُد كى عيناه

01 

 اهفرحى :رعةتانكل | هدعب دام ماع سل اد هلآ اول اهم اووي وح سا لع

2 

 ا بوو قعد وبها نون تناوخ يال سابلاقو ةئانكحلافر ديرب

 فركذ ةءناةسقوى :ربنيالاق انهباوحلاىرهوجلا ا ديد لاطلاق نعدلا ل بوصلا

 كانههانرك ذ كفويام
 سمس 8 ص لس

 0 لد لا لثموه ليقو ودعلان مب سو هج يسوم

 4 : اكلذكو لج دوديديني حدا أوه قوام يأوي شمال رهلال قست

 دشنا ًاويلعت يديم ١ وابد وامسح دباب ادلاتمحدقوت وهع عميل للا لق و

 و 3 َّظ و وو سه -و
 بس :! مت ةب دا 3 ىركلاةدناسفايفُتلاّةرك دم

 ًءٍء  )ج هم

 نحس قاطاذان اكس هنأث يدا ىف و ا ودمج بك نسخ سلاش . واهحاصاهمحأ ادقو

 يظن انوداملاسةف ةراناير سلا نلف تينياؤفم ودعا ن مبرضوهوأن الد

 نوال مليفأداأ : نود دو نومك له معلا لئالاءاعرافمشم د ىفو

 لااا باو جملا ىلا هوذا هيلاتواضيبل "عيد اه ران [فاوسح
-- 
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 9زيجكرسرمي

 لج



 4 , توا ءالافرح ه« ءالل الصف

 ةمراو لا
 .هِ وسو

 لاو الا مهام نمد وح 23 لدم

 هس وه | ون

 8 ليعشلال لبو اواو هاما فما وذي ىوددتو لير نودع

 وسلا ىأدو 4 بوح ف ءوس ة ست الا#فتاب و هم مزة فبعض تناك اذاةارملا كاذكر ون نو
 د ىآ

 قة ونام و اوأَءناو « لاق لع هنم ل عتسا دق درمشل افالالاقي الَمشسلاحو ةدْسَتاداذا ليق و
ٍّ 2 

 2 5 سُئل اءابوكاو سما ُبوُخاديزونأ هوس ضرأ ىأتب وو ضرالا نقبل

 هن ورلاف اربح ماو دارك

 8س دس

 لمَن أو ىلذسمل س رسل ف يلج أن مءيوحلإ انو

 فرعف صاعلان |ثيدح ىو 3 اهئ َُ 2 لاق للا ورتب وك اليقو

 مص همم 5

 مضلاب بول اوزاخلا لملف ابو فنا باطاوُبوُ اويوحلاو هس ءانوح دن رب هنأ

 لبن الاق هنئمةد>اولا ةركاةيوكلاو مي 23 ١

 9 سمس هم وح دوج < و د ومس # مو 5 ل سس

 بيسح ل يلءامويا مم موش د 200000 هدلا ٠ ناحد.الف

 كلوقك بو باسلوقتل جلف اومالاًبوأ ا حاج زل لاق ةيبحواب وحبس دقو

 ديس رلالا ملسوهيلعهللا لص بنلاّْنأ هنعهنلا ىذرةربرهيبأث يدح فو نوح ناخدق
 ومو<

 5 اكاونت نوعسةوقرعتلاق وسلا صرع ير رو هسأ ىلع لجرلا عوفولثما» ريس أ موح

 ناك نسلاًارقو ميلعلاالا بوما انوح تاك هنا ىلاعت هلوق ىفءار دلا مالا نمي نشب
 ع 9 <

 8 03 انك سيرت نالسفو لظ ابوح ناكها هتان عدعس كودو ابوح

 ناو مال لأ ماَنيتو بسلا بأ نيدو ا رو جنا لاك أت لج لي را هد
8 

 ا لجأ 5 رخأت د كاملا اناا

 ل 0 ذر نمبوكو فوصلاو

 ةغباتلا لامة 9

 هم ةز_ه- - 52 هيدو و ل سوم

 عاف مكشات .افاهجمحبح 0 محراماشد راب ضيغن انو

 وسو همه ع هس

 بوح او بوح باحد قولا قللت السا نولوةيدسأو و ىرهزالال اه بوح قءات القد

 8 نب لو

 دشنأو لالا نم هوْضَصلا بولا ثيللا دوعي م هلام هذى ذلا بوصلاو

 (لوا بعلاناسل - :)

 نآسزملاةغباشلا لاك هلوق
 ثمل ااذه ِوْرَع ععجةدام ف

 ها رظناف ىرازغل ١ "كهل

 يدعم



 (بوح) ءاملاف رح وي ءالالضف معرب

 مهرس ره س ل.

 ةمحولاىأ «بوماوءاركتلا كرد امو ول ىدارال اداودلأ لوقف ليقو بعص خوىأ

2 

 تأ وبأقل بهذدقو ىراسنالا بو ىال#هوهيلع هال و ةىورهلا قه و

 ملهدلزسن انو ماعأ تصورا نبا لاقرب يعدي نءعريسفتلا بول ب ويأمل

 نالفلاةءو ُنْرَكْلاو وك ٌدلاوع وَلا بوعلاو عبولابو لاو هنيدوف هلة شم تناك
 ماو سر ود - 2 و مو © 16 هد

 همقو اهعجوواتةراهبوكواهداو ملا وحو عجول ووحد ظدعت .ىأأ 3 نمدوهب

 ع © هد 1 هم هل موث

 | نوار وم بولا ”نل لادم مان 1احربوصيناوُمصْلاَرام
9 

 0ك
 هرم ص مح

 بونت اما رعت دجفو رخو مهلة او وللاو فرلتلا لعب وصنماَنلَحرو

 هع 37

 ةاحااضيأةحلاوُز راو مسهلا ةيواوةيسملاو لاحرشب ىأ ةبيحرم بهل - ذأ ضع هيأ
- 

1 22-1 

 ىونغلا ل .ةطلاق ةنكسملاو

 ةرمالا او

 7 مولانا أ أغان نم رم ار 1 ودق
 و -2 مَ

 5 وتهز راس لاا زارا لا نوعي ليزي يسرا

 سه # و 5 د مه 0 و 8 مسرع

 7 يملا حابصلا امير حابسو ع ريال

32 6 

 ادصلا لص افولبابجاور و اب وكاذاه_:عّتحرصو

 58 ا

 هس ن عّتنحلا قل أاذاَتدكتو م مَ الاقي كسا 6 5 08 :اكررعلاذابوكلاشب و

 هملول ىذيتيمكل الاقو ةداسلاب

 8سم

 ا الا 3 رانيا نيرا بصو

 اة هدو 1 3 8 28 4

 7 5 مم 9م 3 - 2

 لبق لاب يل ”نآنو<ىب وشن

 -ه) و ه- - 9 وص ه5 2 2و

 ار دايو موعو مضنوءاخا تو أما عي يب وح ديبعو ألاف ٌىبو-لسغاو ىبو

 الثور نأ الا ثدد+خ |هذمو ةيوحةدح اولاوبوحوبوحبعأملكو لاك ارتبك ان ويل تاكدلا

 اهيفةلاق مالا ةباوس ةلؤتلاتف كم دهاجال كشبأ :[قإكاقفإ_.وميلعمتا لص ونلاى أ 0 2

 مألا ىلع هوَ لعلا لغأ ضعي ولاق ةمزنمعُلا هنَغأت ا و دهاخ

 امتامهلوقو اهرغوأةاوأ توأم نماه داعية أك دنع ى هولاق َ

 هلم جو” وس 3ك لك هم اك

 نذل لس ياروح اجه لاغير رشالورهسمملشع نسل قب وحن الف

 اح
 نب رضو



 هر

 2 همو 7 سوم ء١و موز 5 0

 اهمارمش ”غوسيامتأ بول #3 ةنمهبفبستحاواسنخ ىلب هذ ٠

 اهللاقف تلاد ًارشب تذاع أ سانت يملا اذ هقدزرفلالوققسدسلاو ىرب نب اعيشل لالا

 قرارا لماعناك وقيادي ْس ,مةلاقتعا دسم .اىلناتلاقذاذهيلا كاعد ىذلا ام (ٍ

 احنا َبكفنت ١ ىلع

 هلم وه ردا لا و

 اهباكرتك 20 ةدحاحاذا 5 ىاةداري-لا تلعو تنكح ا

 هرم تاعي جاو 5 اهربسمأأ زءددسلا دالببلو
5: 0 
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 0 ر هلع ىفاسلا ةر 3 درو بلاغ ىوكست َتاذَداعف أ
 مَ -

 . ءءء كد وه - 4

 بالطو 0 يا ىدل د ةجاسلت ىلطا انواع

 اهنا ودم |ضرأت دس د دحام اشف

0-9 7 310 ٠. 
 و 1 -ه بل 0 ًّ ا ه م ِِ 1

 اها رس عوستإم أد 6-0 #2 تا اواسنخىلبهف
٠. 

 - -  -2م

 هس ©نصع سه 0 م - م

 ا وح ْك.ءاعامعال و هر هل 5 ىتجاح نوح لد ريدا مي ش

 م9 صدع

 اهباك لَ هناا 7 »* ىةيحضص ن .رطما ١ 52 نيلشالو ا

 الو بأ ىلات سن 51م ر قيل ولأ تل لربي دوال
ُ 

 ا هو 1 وو 10 5 ه- 4 ع ىو - 4 وِ 3 56 <

 سيحوأ سنخدعسأن ءلكر 0 ا سمح وأ سمح ودا هساتققعال 2و البق

 موع 10 -2-- : 2

 ةرطخللا وا لاك هير رقستياممةمدحاولكى لع أذ الجنب مهد رش حاف

 ىذهلاريبكوبأ لاق ةحاحلاومعلاةسحلاوةبوَلساو سارففأ
 سم ء

 وهمس صومضصا و -ٍ م هلو عا و هضاد#» 5) 7

 روصالا ىشمش خيطان انبل اشعر 2 ىدنح كثب أ الو تفرصنام

 اسوة يظخرت ودلاو رذقلا دن ماو تحال قت بوك انر هللا ىلس أن اسسنالا ىلعءاعدلا فو
 ىلرعالانءادشنأ

 ةيرأق هنن دحبو دوح نب الايع 5 أهتم «قينقلالْمتحافَصو

 01 7 مه ى .ه- و

 عونلاا هير نبل بر كاذإل ويلبس دأب رضا

 ةدشلاودهمابوحلاولاك بوح لايعءالؤعلاقيو داوم بوخا ءالانبا

 ىلذهلالافو ٌلالهلابوباو ىرهزالا

 وص سن هدم سو

 9 دوحلاوءاركستلا ةردشساموت 5 هلال ط ناموس لو
 : لال سو

 3 بول نم قب رطْنإ 5 رعاشلال اق ةدحولا ليقو 5 0 كلهيكأ

 سا

 ىاذكهلادب زن مع هلوق

 حورري-سفتقؤىل-دالا
 نسسولالا هما طال انحملا
 قيرفذ_:ىلاعتهلوقدنع
 ذم الا باكَلا اًوبوأ نيذلا نم
 «نمنب مع « ظفاب هتباور

 ما ملا

 َكأيسإلا ىلذهلالافو هلوق

 ىو ىداالا داودييال هنأ
 هبيفذأ سوماقلاحرش

 ها ررخافالخ



 :ةديدريو يور 000
 ية 206 00

 (بوح) ءابلافرح « ءاملالصف 2

 هيلعهتداهّشك الا هلهتداوشام ىضاقلا لاق لوالإف ةطقن لاق لوقئاعدَجشَي نملاقفةئمدملا

 لوةي ثيحرعاشلا نس - ادقاتتاو أوى لؤادفلاقو ىذأقل اىلعلبقأ ةطقنءاباملف
 م5 الاس سس ع اس

 ارّصِبق ضر, ف فيش مير يناند #3 مههوحو نذل نبط نم

 هدا مسح قلاألار شهب ح ؟امومامسلاّبرو سسك لاكتو بناكسلأ ىلع ىضاقلا لس

 نك ذإسو'لمهملاءاطاالاقيدقو داركجا وسفانف ارك دوهىذلابّطتَخللا ف ريثالا نيا لاق

 وهدا اركان مرك دل ىعمالا ب ظنعة جم رتفىرهزالا لاك س ةاندلا رك دءامظنللا (بح)
 م .2

 انا عبو سفانكلانم 2 َدلاف سطل اامأف بظذعلا اوهور ع لاق و باظتعلا وباظنملا

 دوس ايلك فدد جامطل ادابز لاق

 االسم ردم 2 تاما باتا

 سايلاءام املا دحلثمفف 5 سانا را
0 

 ظ ءاتمملا“ ريق شلش نع رظدل اوءاظنلساو شا ا أل (ىاسلا لاو

 »هى
 25و

 نطذملا 2 0 .ظدحو أ ادا اًرقتلَق لاف لراس سمانا ثددح فواضع

4 
 دنع هدد ازد هلمهملاءاطلاءلاقي دقوريثالانءالاكو داركاوسفان نارك داهضفو ءاطلامضب

 اًنالنسو أ ادار قلد نمتداور فو هتنثادنال شفخالادنعٌةيلصأو خفاف تبين وبس

 ةعيدرلا ةمْصْحلاءاسنلا نم بوطتلاو بطذحلا اوهناطنملا نينرقوأ رك ىددت مركحوهو

 تران'نناسح لاف لول هيف سفانكنا نمب رض لل لدو ريكا

 همم

 بظل اهكمانأن 100 ةبنوثءادوسكمأو
 عد -  و ةدمو -

 ىأةسسحوهب وحوهد لل كفيلا تالا كاوا عشار (بوح (

 تيكلا نبا ًالايعوةفَعَصااهلوعأ ةيوح لاو 3 كرر ذلك كلذكو ألا لبق مّنارق

 2 0 و 0 8
 عينت اكعد اهل قامرم كنا نارا تهدي رع طرأ < نالف بف ىل

 ةمارق تناك اذاةيوحم مفدي زوألاقو محرتاذّلك نينو راج وأتحأو أ أ نم

 0 - 2 2 ري

 اال اءاسملادي تابوا فدتئااو اتا مر 2 سود كاذكومألا لبقنم

 م 5 9 0١ 9 ا سس ع .٠

 تاذه ريدة ف اضمفذاس حن نمءالكلافدبأل و نهدهعتم و نويلع موي عنينفتسيالى اللا

 قو قاف ل يسم د

0 6 

<- _--_- 

 بهذ



 مه هو 1
7 

 0ك (بطتخ)  ءايلافرح « ءاللالصق

 ءاناارخ ا عضوم ىفلاقو نيلجرلا ف ضار ءالا نس ادب _دع ضولاف نيديلافنيقاسلاةح وعملا

 وو 5 ه9 وه و 00 عى هس و «-و2

 لاق 00 قفاو سوت ىأنالف بو ] لنا ف حدموهوفاسلا ةجوعم

 86 ع هم سن هع هت --

 مقسااوتاف ”الابْنحاَقذَك #3 ل 00 : رلامص: للظد

 5 7 لا ع سو 8 و 9 تاع م هل ف 86

 (بزح) 0 م و 1 اذاءانحتوربكلا هبندو

 رسل ل اوه تاعف لان واقيلعلالي 1 وول اريل املا ل قلد راجي احلا
 ةددمو) سا # عع 5 2و9 ه 31 32 و

 مواسم اورام المال تانثلا ممر تاسرارلاو ضيرعلا

 وه ْ سس رد م 7 و:
 بارالاو اطقلارك ذل مقو اطقلاةعاسجب بازسحلاو توزتللاو رضلارزوب طيفشلاو رام

 هيا <

 دهع تيل حاتم رولا اظدلغل اهحعتلا بازل هليل ل لانو 3 ا

 سم ري © موم صا س - ص ه و ندع جه سد ومو <

 آل و بازئح كدعباهل حام ىبعل ادعن 1 جايز درس ادق

 مءءو رو رى نو دمه دم 0 .

 ى.هتشاام مو وزيخهلماد #3 ىرملاروح نيل فوم

 ناتي هيدا ىلا

 نر اعلا ماتا وُمامصقلا ىلا لاق ىأو بارا ىوربو

 0 -ٍ سور

 ةيلهاشا فلاشي ل روح + 'الاءذه ىمصالا لاق زنتلمى ا طاطس مج اا ريتكملا

 نى رولا لمع كرت انا ةَءاصقلاةَيطْطاورعوأ عبط حران مشا

 ىلعو [لافولاق طلءوهو بطْدَح لوةءفنيث دما ضعبا مصيدة ى هولاق با لد

 لاق هرغبطنح برعلا ف سلو موز مة عمري غءاطو ةنايماع 2-2

/ 2 

 نيهتلادبع ئوغبل اباتكحص ولا هيف نمهعهسنأم عزو ىب .وقرسل اهيقفلا دع كلذ كح
 هو < 0 «ءسو و هوم

 ته ' رمسؤو ب طخ نب هلل اديعنب بلاط وأو هوتّرمب ةطةئز نب موُرُخْر م يديد عن نيب طخ
 ُّق 2

 0 م

 باطن اهانيدالولا هةييستوكت نا لمييرامه ه0 0

 الو ىيلطعي لب ر ىلع الآ تاق يعن تركن رغلا نمدا اسم الزن قدز رفلان الاّ

 ىأ نيكل ناتو موز اسطح هقتادبعنب بما ىلع هنأ للاسقف ايشقباَ
 ةيواعمل ءاعذاو صو طاق د- 0 00 ك1 ان تاو م ناكو صاعلا

 نيثالثوأنيرشعهاطعأو همر 10 اوهبب>ر هلسسنا اوبلطملاقدزرغلا نأ اف ةئيدلا ىلءعدكموي

 ىضا ب طدَحنباىلاءاعدف ل جر ىلع اة دملال_هآن دال رأى نعلارك ذو 0

 هلوقو ةىهن هطقنزهلوق

 ازكهةطقننيعض هول افدعب

 هررحو أن دس ىذلا لصالاف

 ميد هأ



 ا لاا ا
 انا نا ركياق ديالو راما نق ف7

 ا ير رم 1 خل 1 ع ل ا و وم خرا فلل 1 م سا ل لاا
 0 0 0 1 ل نين ا 001 00 ىو ا ال

 (بنح) ابا «ءحلالست 1:
 تتيح مح

 5 و5 ءهوارع ب تع

 23000000- جفلاوءابللا هيلع: نفك نم ضر كارول اظيقلا ف

 يسلم ءاديدشابال-و 1 نفسك مالكلا قس الواير ساو ل

 ىرعنالا وعلاجات ميال ةدوبعولأ ةقباسلا برعلا ليخ“ اع نواس ا

 ل 7 1 ل تو ريغ © م دم

 ا جاهل اامأف نابرشونالمونا اوفص مول ومامسه مورو باله مونو بالج مونرعمن

 دة فو ماتا دو درعا مدق ىنلافامهل اامأ اوىدنهيفةبالطاامأوادر

 4 ىدعَسلا لم الاق مضوم م اٌناملَحو ةيولشلا روقان هد ١

 لاوقالا عماوُلطناف نابل 5 اهلَحرومألا عربا ص

 ه7 و مبدع

 دشنأو ىلا رعالان بان ءةرخالا ناعضوم بلحن ةبلكعو

 بشل ءانز نم ىزرخ أ [ىم 3 ثتد دمع عاقلافةبندم 2 بختم

 را ره

 همه تن صم و ل مو »

 للا يبار ءالانا تاهت نالماقلالتس ديدملا ىهلوقي» بنذمريغ عاقلاف ةبئذم *هلوق

 و هس

 | اولاب ا لاج 1 نسامسهفلا بحاول ّك وبلا لك نيدو
 ةءو يو وو 6 و

 و 7 مدو ري 7و ))-ه 0 207

 5 ءاده ع

 اضن ناك واب ويلا ٠ * اصخان كيبل

 ديدشلا جاوا ان سياو رن قف بص فرك 1

 وهو طب يغنمنيلجرلا يام دعي ليا ىف بينما ل بقو ةد كامي اصفصواعودو

 4 14 5 د هم

 ع 0 كلذ ملاقب نيالا فاو ابتَع | مشارف و ا هو حم
 / ٠

 سقلاو هالاق
 7-3 وهل هم ل ا هصس ه ماهو

 بنحمةارم لا كوبحير عطظىلع *« انديلوانلجامك البان الف

 000 ءانحتا سر ملا بلا ليقو عوُأْما اف ٌعبوْمابَتلالبقو

 هق :لسلا ميلا: بينعملا اوهفلجرلا فكلذناك اذاف

 تمءزإلل هبواكم بلاص هم5 و 0

 دروتملاهت من ىضغلا ديسك * امن#مفاضملاىداناذاى رك

 بيدا ليق و م وعاكلذ سل ود ثلايهبح اصقص هورس لكلا فبل اوى ره :زالا

 يفطألا د عاش !نمان لاو ام ماظعلا فصلين طا لاك | نيكجرلافربتو

 ةحوعملا

 ا
1 



 مك  (بلح) الافرع « ءاللالصف

 5-82 وا وة 5 1 ا زهسم هو 0

 لاقي لك آتنأوةبكر ىلع سوا بلامحلاو هن اهنا رع ىسعلهن هنرهسأبلاو> ىوروو

 ضم 2 وعم ه9 هو

 هم ؟رلا ىلع شواحلاود ٠ باحلا شوا ساج ماعطىلاىداذاناكث يدخل اىفو لكفتلحا

 مة ور ”م»

 بلعب اح وا ارعالان با نيعضاو لا سواح هدارأو سلجاىأ لك ةتاحا لاقي ةاشلانكا

 رذاَسبَيَبلَحلاةيمَْفل بلا ؛وربلاب لا ورعونأ هنو لع آحاذا

 و 5 و 2 0

 0 00 ءلاةمالا*ا :- رشا 0 00 رمش برد ب رشو

 هدو 9< مد

 و
 )رهو 9-8 0 2م وع 1 1

 7 ءااةملكلاو 0 هنحاعشر نابت قسرا

 وو ه2 م )و معرس مده

 عجلاوقور عمت ةبلخلاو هو ومدوعاءوريغاواسعو هقروح رخ اذاًةبلحءاضعلا قزوزاصو

 الأف اذا ميز وبولو امنوا ةبلخاىفام سانا وفات ل
 سدا

 ىف تيان ياو ماللا مضت دقو لاق ءاضعلار سنو لبقو فورم ملل ١١

 ا اللة الو حو سندا ىتح ضرالبكّرليو ةيدوالا نا 0 ناعيقتلاب ظيقلا

 2 8- 2 ماو ض

 وذ سن 2 بحس رد لاو ءابظلااهيلعلبتو 1 ىث وءابشقلا دءاشلا هس 5
 و وماك 9م

 ماهم اذا نمل سس ضرال | ىلع د ”ةرضخ ىف ءاريعه دس مدس 0 ىو باح

 اس رق نتصوةشانلا اع

 بلْ اىَذئاكَنسَي نعم بكا تْلَسقهاوتلا ىراعب
 هدم 2 0 4 م

 مودتو ضرالا ىلع ا الب ةغسو ا لاودوناوتشلا دل دك ]أ هلوقهنمو

- 
 م 1 5و

 هقزال ضرالا ىلع ْحطَست ةرصشى ديبالا نمدايزوألاقو هةينرانس وبلا

 ىلع عل الل ىلا مِدَقلا بار ءالا٠ نعو لاق 00 ةرضملةديدشاجب

 هل و هى. 5
 نءةرخالا بوكو ىلحءاقسو 2 هلوضرال افدعبب .لصاو ص راغص درو ١
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 ىمدالا عشا عاى« ٍباَخابْثعيد أ ولد ص نسارلا لاق كلا علا

 ىو و ران ٌرلاوْلي .راوعسرلا ىربقمال بتايا يقل

 راي نأوعو ركل ىاُراويملاو لا نول رلاو طيةلاخ 1نمامو:نورسشع

 6-0 - بلخاو لمى ىلا بر رالا لوألا ماعلا نمت ىتلافهوصأقتنتلا

 و )وم رع ه9
 ىشن تدين يغلب ةفينحو لاق لاوس تيلانلااط ل

 و
 وس ه )» 4

 هلرضخ مودت تبن بال لحلاو سلا هعضومو هدواقألا نص ءاود باخلاّبَحو ب برعلادالب نم



 يا ا ند ا ا ا
 2507 1 3 ننأي 8 ١

 اذكعهت ديلا عي رصهلوق
 هدرو أ وانهناسلل ا لصأ ىف

 مهتدامف

 تفل لهأ نماملحتاعب زن
 ىتوقايمدر وأ كلدكوزملا

 هتف طبضو تفلو من
 ناكساعم اهرمسكوماللا
 توقامهرسظناف ءافلا

 هعتع#ورتك

 ا ا ا ا ااا فال ريو ا سلا لا لا ا ا هوحل
 000 5 0 يو ار د : 0 يدان و 57

7 1 3 3 5 4 7 : >4 
< 2/ 

 دم ه79) نم دس ةووج دس ى د هذه

 اهو 3 مكيلع باضغع موق هرسصاب و

 م ه: 7

 تلح رصبلاه بن امال ّن نينأر كا ع ناد دل مقاما

 هو

 بع اوقو شا مدعم لءدوعيراشأ رمت و ا

- - 

 سماع 2 9 3

 عم اكيددبتلا فلاقو "سؤ رزينارعو هع نبودموقرب غن «هرصني د حأ هينا لوقب

 مودع

 ريغ نم نيعمهينأبالىأ باخ هنأ :ًايال لوقو ع اي ديوم باولب عمسال مسالا الم ع

 يس ق) و 2

 لاقو العويل تسوقو هنيدملا ناك اذاوهمو

 ٍمافلاو تنل نان »* دق لأ نمل عب رص
 0 م و

 نبثرحلا لاف ةيانمج ىبن مراصتأ ل سرا ئالسوهتواعو ترص لجرلا تيكا

 صام هاما عا سو <

 د تال اكتب د ؛ لتعم 4 انتوعدأمل ن نعلاةادعن 2و ةرلح

 يتوع ا س :ن2ء9ه< 0

 0 [ءاوم - 1 هيح- و وباع وأي اد نوايا ا!بلحو

0 

 اتاك "ارهاب بطاقم اذا تلخأو لرد رد

 كن دو صم وس 2 ىسم ءاد

 نط داعم دعس ثددح ىو هدد ةوعمالو هني ءف كنب عسي لجو بردي ةملح ع نكلو
8 

 اوهتحاىأاودكساو مودلات تلح لاق نو متبيالىأذيرلَم ىلع ةنوبل بالراس

 مهلاثمان مو لاى ةناعالا بال الا فصأو ةنآالاوةرُمل

 7 تملا دعاسات مهلاثمأن ف تاعاسملا نعي *« بث : اللا قي السلك تسل 5
2 3 - 

 و هع مدهءو 7 2 ءومدد

 برشاف لح اني- لكى سلا عنا ف مهلاثمأن مو كَما يعي و ل رخأب موقب نع تنعدسا

 مل م <

 نب دمع نءىوربلدملا اذهو ديبعوأ لاق مثيِهلا فأن ءىرذسلملا هاوراذكه ىرهزالا لاق

 7 و ءو2د هس و

 بلح ني-ح لكس يل لاقي د قولا نيئة لكف برضب وهو هنعّلشسث يد جف الاقربج

 3 2 يل و ع »< إ - 5 و ةهيسصوإ دود همم

 دم ناو ندي لحجر ا|الثم برد تعلقأ م اهتيل> تملح م-هلاثمأن و را
 معها هءةداع دسم وينوسإ) د

 نظن هاطر نب يتلحلا نادت ناو مورا ةطحابسوو تباحريغئثهنمنوكب نأريغن 7

 ل2 مل هما ود م هد و

 نينرقلانطبتسمن اقر ةايفلتفو ناطبلاهلاةرم لا نات كيتا ارضخ نار تعاشيأامدهو

 حاملا ٌلوقامأو ىردزالا

 هد سهع 5 ساسدع اس < وة.

 نينذلابه روسأ بلاوح 3 هنيصنأ ل دم نملئاَو

 اي
 7-1 5 , ع

 هبضكنم ىذا فلام قورعامسملا اودوهفن اومرك كفره الاه درع يأن اق

 هدب جيس حسم سمج مي ميمصمم

 ىرريو



 م 3

 تيولل |لاق ةعمادلا نوبعلا ُبلاوَحوةَراَولا نويعلا ظ

 مك (بلح) .٠ ٠هابلا فرخ ه٠ ءاحلا لصف

 عاى أفلآلا عقب لح أ وبلَخلا ى ينل, اىأ واحط موقت تيد تألح رلاتيلحو

 صر 1

 امية دوكيىذلابلأ كلذياتياغاو ا رعالان بان ع ىعلاوةادغلا نانا بالا ىلع

 ناكل دف 1 قاع ءدندببلَكو لاس قرعلا بل 3 ل ف 0 دوأ-ةزجاهو وعوء م هم ساس م2 1 0

 ُ ومئالاع مئالاق ها ع 8 بلل
 دشنأو لسانا ىدنلا ب ةئانك ولاسدوُف باو ار رعا َُُ

 ليم لن أض نمهياذأ 2 ل 0- لظو
> 6 5 

 وو

 قو هيرو هلرقتىذلا ناار نمل ئا سمبل بحت ىذا ساب سلا هبش

 9 6 دس 1 و ه2 و ه2

 ًامشبىأ | اراشم!ذار ويش لات رض عنف :ًرلااممعهقلا ىشر رمت نب اثيدسح

 7 هورصو صاق اء مس وم

 هانمعت يلح لكعو َباصَل اديس ريبصلا بس ةةوطشم دحىفو نال اءاضُر

 نلا ااوح كل ذكوابم ام عد اناا امو الالوان مدانيعتلكاو .٠ لاقالُاو

 ج65

 . لئللابلاو ا # امهلاماذا دوق

 م : 2 ًُ - هس رك < 22 اه 5

 لهل بحي دبعلا# ل 1 نع كراع بيلحمدو اهذا اومتراعئا

 2 نم سر 2 - هو مداوي - 7 هو

 بيلحلا قلعلاةلالعْى كك 3 فكتسمر :رقآتعًاودد

 6ص م ع

 ناو دف الملالا دوما ديو توكيألا اعز وكل هلا لثمةيابحلان هنالساو
 -ص 2 -

 8 اذ 3 م 5و ُُ 9 عهد 8ةو< 50

 فب تيكا ذاالالحا تلح أدقو ل <ةاشو ل درع ديزوبأ ىرهزالا ءىنلا بلك دقو تاقدصلا

 ناهرلا فليقتان مةعفدلاةملطاو اهدالو لبقّنيللا ترن أى تمحو لاق اهدالو لبق املا

 لاق و ةبالحالوةسسلحا تمدح اولللاةءالو ىرش زالا لاق سايقريغ لعن 0

 0 هور 0 ع

 قابسلل عمت لت نيكس ةلانةملطساو ةبلطاةعاجسديرب 5 مهللا بن الخلا دا 3 جالا
 سس ص

 ” اي 9 و < هم. سو

 ةدييعو أ دشنأو لكن ع نكلودحاو عضومنمحرختال بوألك نم

 ّ سمو ن<

 اهمطوشفح فلاوَلْسملا 5 ايْرالاتاََلا انه سن

 هم سو

 00 2. نمموقلاءاساذا ىرهزالا ١ ويح أ دقت بوأ لك نماواجانا موقلل لا ةاكوهو

 دشنأو أدق لت كاذرغمأ ب اوكا

 وو ”«))8© - 5 -

 ودعت هتر نمسا لماع ىلع 0 0 20 0

 مزاخبأ نيش لا رصاتلابلماومهلاراصنأ ذا اذان الف ىنب عم نالفونب د كل لفشل

 (لوا برعلاناسل - :1)

 ها هررحو



 ب الا ل رو ل كيلر ١ ااى ب هللا

 ىلا ةبلةاو هلوق
 ةيالحت اشو سوماقلا

 ءانلا مضي ةباتورسكلاب
 امهرسكوامهضفيوماللاو
 حف عماسه هرسكوءاتلاصخو

 66 ها ماللا

 ءابلاف ارحح د ءالنالصف 1011

 د

 - 6 3 ب ا 0-20 سدح يده تدمج 27

 1 00 « هطنةلَسلاَناَكَب 0

 مص ءو

 ل لزوم ويست اد ا ا ضب

0 

 هد ا اوهفءاقسل |لءداراغْناللاهمفودب ادرون يح 2و ا همنا 2-8

- 

 قسو غلبف ريم اردن كيرلا فمان أنبل نميالالاو بلال لبقوي

 قاوناك اذا وب يلاحأةث ل قانا «د الحان ءاحدق لاق : ىلهأ باح ا هنملوة وت ىلا ىلادواج امولخب رع

 الدفان يبا ارعالازنا ٌضخامأةثالثون احا اولاق تعسواماواقذرعبلاوماشلا

 يسهم ريع هس ك همس ه» و وو سلم و

 ةايلحوةناءلح ةقان اولافوهددس نا ةناكرلاو ةنابلك ااضيأ ىثو بك روبل نأ تاذكأ هاكر

 8س رك هد 12

 ةقاثف مد رعاشلال اف َّت زورو ةزاولاا# ني ذوب

 , ى ا ا ها“ سو هلي

 فوصوربوند ا 7 فوُعَصدنرَناَمْلَح 4 فو همام
 ئك4 44

 ه- ود 9و 2 1

 و نبأ كلفترفكل تخاذل نماحاد وأى متى أ فوفص هاوقو بوكر 00

 95 ءدثىو 9 0 © ر-هم مس 2 8-0 8س سس

 ةطاصئهف بكر الول ذو بلح ةربزغىأ ةناكرةنابل>ةسق :ىغأ ىدسالا هلضاخ و
20 

 م مو

 كلذكو عجبا ظليت المقام زونأىحو ةغلابلل اه انيفنونلاوفآلاتّيز زون حالا

  كلذكو اهلع تلق ئاهعر هم نم رافال ويلك و 0 َئ :وتاكر 0 ىح

 <- وه ع 8ز9وم ع

 | هلحأ ” وام ملكت هلامهلهحةقانل اوةاشلاهملحو قاريشسلا نع لمت أل بةٍبل ىتااةقانلا

 هلوقو كلذك امهأما

 اوامألا نوبل تانيطقن كلو 5 ةءارق ىلاومال فاح ىلاوم
7 

 نا هلق

 ظ ثيد_ هلا ىف و نوي نعم نلوعفمل اًنوملك ىّدع و ءاطعالاهل ازنعتالحالا ل-ةحهناف
 5و

 م د # م < هع ا هَ 2 ةوم «©

 |/,لحرلال حأو هفاعوم أر «دابقو عياد هرظار دب هشبل لك اي أه نيترل ىأ 00 نغرلا
 دم د
 ه - 7 2 هس لس سس لس ل

 دل[ نعم تينا مهطالك نمو اروكذ ُتدآوىلحأو نانامهباثدلو

 هم ”ع# ع

 ةلاملاقد هولاف ناش رفكلذرك ذدق و5 ار 95 د مادا ىدعم 39 5 انا

 ناسُنالا ىلعءاعدلا فو برضا ناتي الو ملا هبا تق ىأ ] تلجأ الون لجأ 1
 م

 "و 3و سه س , هع
 لحرلاوعديو هيو فرعالومديس ب الاق 5 رسفت (ويلار عال نم نع بلحالو لح هلام

 ب الوروك لا نود هبا تلو ىأ بلح نعمو بأ الو بلحأاملو بذل |ىلَع

 هممممه .-

 هردتسانيللابلكساو للا عاطقئاونبألاباهذل لنا ا ءنالروككلادلتالنأدلالاعتاذا

 تيلحو



 81  (للح) ءابلا رح هي ايلا لصم

 ىدعحلا نفل كيتعلا اهتم الكاذب الا تين لاقي هلا قس و

 | رئالخا بلا ثرْمال 5 اشار 00 و

 ثنلتال ند مزون ىحتقان 0 الملا تيتا هنأىمضالا ءقح لاق

 مده فايسلا ب 0 ءزاذه زا امنألبقاهتجاعئأيلعٍبانأَب الملا

 اهتريصانأف َنَلَتاذ نولحةقانو تلح ي نع افْمحماراو لاه: رتكاونأضاماللانوكسب بح

 ةبوكصرلا لوبن يهب نما انوجر دقو نالفل ةيواك اذه ٌتلقاعسا

 ىذلاءانالا ب الث اورمسكلاب بلو نوما امل ةبواخاو واذ اكلذكو ونورا بوك لاو

 م2

 لاقّنبللاهبفبكحم

 بالا فأر ارقامع ”ضلافدر +« عاربَتعمسوأ تير له حاَص
 و3 9! س عاب 0 ا

 ىتلانبللا بالحلا اكتئاب درت بلاحتلاه_عجوبالعلا فكوريو َ

 مهم 5ص بس 2 تاما ءءء 0

 منيل اهسأ ًاروشب ادبفهفكيذخأف بال الم اَمدعااذاناكتيدحلا فو هيلدت
 1 ثأ حج 4

 بالا هنا ىفاعملا باص لاك اع هنأ ىرهزالا نع ىو عب يوُردقورينالا نبا لاق رمسإلا

 و -8ه- هك 82و< 0

 هبفعّشسب أب اللا كلذ م لست غي ناكد نأ نونه ف صتفءاوس بالاك م معلا هيف بلكي اموهو

 باك فثيدحلا اذهىفولاق دولنجوتفو اال اولا هنمل ستي ىذاآءاملا

 لسغلاد_:ءبيطلا وبالح ان دبن هبانَلاَقف بيطلا ىلع أت هناا ر رلاكش ىراسملا ظ

 « شامل ستغااذاَناكمنا ثيدحلااذه :ريغبايلا اذهىفرك ذب وبيطلا وأوتسنل( نسعي ولاق |

 ثددالا اذه ودحاو عضومو ىلا ذه قددر اولا ثيداح الا مس تدلع الثم

 ىراصلانوكي نألوع ولاك ريداقلاو ةبن لادا رار لست دشن مكالذولاك اهم
+ _-2 

 ءاملا دوهامن هناك ىف فك وربىذلا نكل 3 بيطلاب 1 ادت وميدان ب بالداالا دارا

 ري 7

 هيدا ا ا و فشل لدغ ا نابل 6 رهو

 صوم معسل و

 د 577 5 اداب ل 4. 102
 ما دم

 ف راك لا 5 هاك ى بح صراقللابدب اهنا داع بيلو هانهه سلخ اَنأ ىدنعهديسس نبا لاق

 لون بيلا نيللابل اىرهزالا بواعا نمألا اره ىنل بلوه سبلو صراقيلو بلح

 ود 2:
 هدسم ىن هس مع 53 <

 لدتا فصولاقفرَملا با دليلا ارعْشلا ضع راعت ساؤاملحواسلخ حاشمل تد رشي
ِ 

 ةدامىؤلل ارمادا رمل هل اوق

 هصلامناسالا ند ىه ر

 30 ا

 دارأ لاقو للا اهبارشو
 ها ررسل نعلاريسصع

 م ويكع د



 (بلح) الاف «هاملالمت 7
 5سم روم 9 سو

 مدالات باد مص هاكر 2 مشلاَف دون اوحلاسانلا

 نادك لاق كامي واذاو 7 رق يروا ل لكس و ىره زالا

 ا

 بيوع 0 ا
 مسص سا 74-1 8 سب 11

 بيرقوهوءاروءلا قط: لذ 00 اوظذع 0 5 اراماذا

 ءاهلامساجامغاودب وألا كلذكوُةنمتتناك اذاةيقثمةقان لاقي مشلاودو قبلات ودايما

 قلو قلا كلذكو لعفلاريثك . سلو بلدا كات ىذلا ”يثلاد ريال

 || ةقانلعت لاك .ةلوعفم عجب *الرثك أ ءأهل 0 ا 7 رك '

 >2 و ع و < .غهس

 تيك ءااحال ةدصقا نال هلا دمعلال لوقالأ 1

 بواحةقانلاق نلت اذئأ بول اولا ثد دا ىفو ردانادهو خا ىلعاعرب اهثالدارأ

أ والا مساابولحلا يقو اوم وا اوبال او باكمام ىشىأ
 5 ١ ا لبو ةفدل

 9 مما عا

 بلاحبول-لجرو نكات ىأ تيلاىفةبواحالو 0 ةعاجلاو

 هدوم

 اهلين 2 0 لعاف نعم ناك اذاومولا هيفي لوعفم تدان كلذكو

 3 فتق ناءانعسالا نمب لاذ نموت لك فأب للاكل تنال ةيواملا عج و

 5 هلا نمو ى ربنسالاق و اد اولا مغلاولا .الادب واد و هقدر تين اوماهل اهمف

 اخ رب كوّن نخب بعك تن 1 3 اون وللا لعجص نم

 ىراصنالا فاسان كمه لوقهدهاش واعتمد * نم يهئمو نواح تاما نكيلاذا *
 د #ث00 ل

 روتمورو رنا ؤداهومسقت »اع كى واح ارعج معسل نى همز هر -تم<
8 

 اعد اونوكتةبوأحلاكاذكو هئادعأن مايو درو ىب داخيواربج مادقتغأ

 رعاشلالوقهدهاشةدحاولا ةبولَكاف
 ةهممه9 2 م و9 وكم 9

 تلتغفةدح اوةيواح د ْنكلا ىذدامزلا فاني ارنإام

 دعم مج لوقةدهاش عيلة
 34-0 1 10 و ىلع

 بين ماعاهيلع ماعلكو «* اَهنبواحَتكىلإ|تأرامل
 سنفلاو



 هليعيلبج باقللاو ىّمحالاوهضايوةضاشواسمواسسسةببجلا وكل يقين بن مومو !

 لب اذهىاتسمالع وتداطةيلك كف صير لاق فورم

 ٌباهالاو حل الو سأرلأ' د 2 لكلىتج ' 5

 « بات اَندبلاواهُمَشدَق + ىرهوملا درت ذرب رلا ده ىرب نبا لاق فلل

 لحال ع اواي ليال مب اوهاندروأ اكواولاب اهضوباوصااولاق ْ

 ورعو أ ىرهزالا (علش) باهالاو ع ركالاو سأرلا يلكًانل لولا انها فى ظ
 عرضلا ف ذامحارختسا لا لإ مج قاع ردا ا وهو نامل ايصطقلا

 قوداملا ىلعاملحاهة حن رموةاك اثيدح:فو تيس "اذكر بج زا 52

 بيلا لعايمفدارلاو مدللا فو ايلستاَسلاوَ قانلاَت يلح لاق اهدزو موباهمكج ةيأود

 كسا لدملو ةيلخلا وك يق لككافو بلوتو فاضملا فذة اشباح تقوىأ | :

 عاطقلاْن امريسغو كلبا تحرم هرك دى ملا اده ىربنبدمتوبأنيشلا لاك 56

 سرا (بلح) ١ ءالافرخا + ءاحلالسفا 5
1 

 لع ىأد- لك اهّنيددلمي ىذلادارأَلارل هني سقم ىلا اورو 2 سلتا

 ئذبرد نااةفصقو ةبيقلا ىلعىفادزالا موهوب والو ناهربالوةجسالب مريخ“ 2

 ىأريعبلاًْنج تت اهنمو ءاضلا ونون امذدوهو هتان فادعأ 1 ناكل

 هيلعهلناىلصىنذلا نمتآرقلا نوعتسسي اًاس نيل ضعفا وعزت الاو .اعمترا

 هسيلعدللا لصونلاىلااًواسنيْذلارَمْنلادَح او دو بقحالاركا ةثيدحلا قوريثالانبالاق لو

 ست و نسم »

 م م 5 - 127

 باش اًندلاواهمَم و د ُباتعلاَت دجال تاقدق

 الحول ملك واهل كاهلحب رد ملا رّقملا ولبالاو ءاشلا فن روكي نللانم

 ٌبيعءاسنل بلحن أك لذو ةأرم ا بح فوستر وقل لاق هنأ تيدحلا فو اهني مسالا

 ع و 007 عونا -آ

 3 وثااشسباحكودعم كفايه ردي ثيدحفو هنعهزنتكاذلف هءنوريعي برعل دنع
2 

 والاف لولا بوب هل الك مبلل لكل كماَف قولا بْن اوت اذاممنال

 راك تسب كلنكو يره ايد د ىتلاوها كو رست والا زاد ديس

 اوقرفتاوردصااذافابج صول اوتعي رشا امهلباتودروداوناكم من أها ص أ لاهو ممالاو دس عونأ

 ٍِع 3 ع . 1 5 ع 2 . ِ 0 .٠

 سانلا قالخأ باب فدسعوب أ هرث د لثملااذهو هلامح ىلع هله مهنمدحاو لك لق مهلزانممملا

 هلثصو مهقارتقاومهعامج اى
 موس

5 

 "رد 4 ا
0007 
 نا“ 5

 9 ذويف جيرو

 ملابوتىحىشالوق
 ناسللالو_دأ ىفاذكه
 لاثمأ ف ىذلاو اني ديأب ىلا
 لابْؤت ىشيادملا
 نيب عجل الاشمالا ف سدإ و

 قحرك دلءاذىتحو ىتش



 اذكولا قلح ىبتسمدل وق

 ىذلاا وبيذ.ملاعومسنلا ىف

 "لمكتلاف

لاقلح و بة سم
 4 .٠ ىدام

 هدف هك

 ا ا كلبا يلا 060 ما الا

 01 00 عم
 1 ؟ ابدي 1 ١

 (بقحا) 000 رس + ءاللالصف 01

 ّْ .ماهلذوب ارضين اعلا م * مهمدقيىذاملا قاسى قه

 هلثمفلاقوو جالا قيض دنع ذلاقي يارب و وزغلامدصسا مهلاثمأ ن هو ىرهزالا

 رهذلا نمسا َح رعد لادا :دنع كلذ لاش .رامسلا ىو اوهديدلاَبْشَ

 قطاوسقللاو رات عوو تلا كلا ةيشلساو اهل تقال دم

 غلاف ىرهزالا ىحو نتن, شل باهي ل امس كلذ نمركأ الم ةودك_ ونام
 سا هت ع

 ( هغلدب صصخ.ع ند طوس علان نعل ليقوروهلباقسالاورهلابشماو اناقحأ

 بلعث هرسف ننس ونينسءانعم ل قو 0 اين ىضم ا او أى لاعت هلوق 5و ةّصاخسق

 نسينا نمت وكب,ب اعثر يسفت ىلءب قاف ةنسنونامننأ اريسفتتلا قءاجو ىرهزالا لاق

 تقولا كلذ هر عاب ث اكلذ دو نك ١ ال وهنبسن ناكر راس ناو 0 مالبكاهن اهنلع ىع ءومنال

 ٌةمرهْن الاك ئويافحأ أكلذ لكن معمجاو كاذّل محال

 ٠3ه جعلت سال و5 ظل صمت ذِي روم ناسا 7 سورعا سس

 ابقحأ ةكمنطر الناب #2 د لبق سابعلا ثرودقو

 ”0 يشل اوس اا ناقش ايفَشالىلاعت هلوقىفف“ارفلال اكو

 لدباناوسانلا ضعبّنطِيأك ةبامنىلءلديامماذه م ءلولاقايثدلا دع نمةنس فل أاهنمممويلا

 - هوم ص

 هعتبشح ىضمانأ# دات ابن نوم ,مأ اعز مشوا باقحأ ديوتي ىلع

 مهوابا ارشالوادربباقحألا ىف نوقوذيالاباقح أ ايف نوتبأمهنأ عملا حاجزلا لاو ل 1

 م - ادع

 7 « بةلام و + 0 لح وزع هللا لاقأك اديأرانلا ف نودلاخ

 اا واو باقحهعميورثك أل يقوُةنسْنْوناَع مضلع اومنسلا يدرك خت ع

0 

 سلو سها لاه املا ىف هلب ننيوبعم

 هس ب ل ل هم مو 00

 داليا لعربتك 5 2 "اك اهنمهابقحلامنقلاىَر

 اهيوقَحبا لاو قبابقحاهل لاشيالا عضءنلافو ىرهزالال اه لومتدبلا اذهو
 وهز 4“

 تيقحوور ”اسةقرب عمهضابس ب ميو هور هع |تارئاهطسو ف ىلا“ ءاشلاةراقأ اوىرهزالال اه

 3 او 207 نسل بمعو قيماع يوي

 سم 0 مما بتجحو اعل

 000 عقامم س م --_ َ )5ع <

 نتا دلل لمس قسوه نوكيا

 -”- و مص

 ميلا مكيفةعمالا هنعهتثاىذ هود دوعبسمْن ات دح قو مطمن او لقاذانالفّلن :انبقحو

 بتّقحلا
9 



 1 (تقح) ءايلاف رس ءاللال دف

 ضارسل اًباتاو د ةحدم ىهوامهقافصةدشو نب . هنا ةفبك اعلا قل و نيعلا هب عقدت
0 

 عضومضبإلاو هىلل_ءقو صضاي .هنطيافىذلا يش ولاراملا بمحل و رثظا الص قرهاظلا

 حاملا نب ةمؤر لاق ءابقح الاول هوه-ىفضايساكلذ ىمءامنإل.قو ىوقأ لوالاو بقل

 ءابقحن ات اتقان نشف .:

 2 5 هم .

 مكب ىوطمنيتارداجوأ 3 قر ماب اتا 1

 3و همه ب موسع ع وسمات

 0 ما 0 0 ا .دداسللا يسوي هلا 0 انلاو

 س تنمسدو - سمعا

 ضايع ىتلاب 01 أ ادام رباع 2 وهل ارت قاد

 ءاملربربتخأ نيب دامب عوف زب تناك كلا خب رصلا ألم معبد _كأوهنطب

 تلاقفرافنو
 2 20 هد مه: - هءيع

1 2 

 سا ألا ومازن 01 بل دنع بلاها رد لاح 8 كن

 و 5 مو 58 10

 ةبودلا سال اةسقحامأو قتلت اقام ا ,نال لا ةسقتلاو
 سس ص م

 9 ضصاص مس

 نيرخ الا بقل ىونحتةريعبلاز اند لعنوكتةبهقكلا لعشاق مانسلاةورذنع

 فتن ل يك 8 بوم را رض 0
 2 - 0 -_ٍ هم 5 و

 لري هان بقا كوسم ادتاو هو هتبيقح نمو 0 اوقح ىلع

 رم و مو ف هو

 ةوزعىلا يحير فنةحاورنبالا هذي تنك م ةر أن يديز ثني دحهنمو فد درا بقححلاو هدازهيف َ

 2 ا

 اهقدرأىأ ةقان ىلع مسرلا دب ءاهمْحأَف ةشئاعشي دح نمو رة سقس لع قدم ةنؤم

 هءأ اروةلعح ىأ هناحار ىلعمفاَح هداز بقحأ هنأ ةمام أى أت يدحفو للا ةبيقح ىلع

 هل دمو امل ل ماسناسنالاتاللملا لعمر دا هكساو ارشوأاربسَبقتحاوةديقحت
- 

 مم ع 8 ع

 دق نرش الافق هفلخ ن مبدا و هج اكمالانالفَبّقتْحاو

 هء69 ور 34 دوم.

 لغاؤالو هللا ماع ِ 711111 مويلاق

 لجامكلذكو لَ نمت ادب اقتخالا ىرهزالا لَوحاىأ نععيقح ساو ةيقتحاو

 ..ةغلاتل الاف بقساو شح ]لاقي نسيت نا
5-5 7 7 . . 



 ىنادك ةعزعلا دنع هلوق

 قىذلاواضي أ ركحتا ةذسن

 6 ازعل حاملا

 هبتكى رهوعلل ريسسفتلاو
 ءىيبينعم

 خلا ةبلظملادردنراهلوق
 ىذلاو بدهتلاقوهاذك

 ديردنب!انعللمكدتلاىف :
 دن ااهعنوودعلا ةعرس

 هييفع#ورتك

 (بق-) ءاملافرح 4 ءاخ الصف 3

 00 ةممص صارو 2# هو د هدم 3ع

 لا 1 اروع لغتام» ةنكيلامرم ناسانأو
 و 3 1 2 - موج رس تودو -

 لوجةعِزعلادنعهلس دلو برس 5م كرام

 9ص 7, ورك تن و

 هندحو در طل لت ومالا هيلز ان ادي ناسا اديدحددموهلوقي

 رخخ نب سوأ هرسسف د ةوءاك دقوا لجرا امون اأو يدي كودي و ٠ ىءعناكو هنماهبموقأ
 1ْ 8 مه

 اعمل :وىأردق ناكر لا : نظ:ىذلا ىيلالا هلوقىف
 د هه

 عرضو ٌاقاعن اك اذاقاستملا تدان :ملاتب لسلاا ضأن اصخ اوك ناشد ةع هرعلالونباو

 هدوم 7»وع-و ه ىك - هرسو

 نعمذهنطبلاءالّماب رطل وداضا !فمدقتدقوبر درط# ءوامم لكو فالخالا ضب رظ##

 مازخلاكيرمتلايبَتَلا (بقحإ ودعلاةلطَل ادي ردنا ىرهزالا (بض) فايعللا

 3 ريدصتا يدويا لم يلام نريعبلا نطقلح رااهقشب لح .وهلدقو ريعبلا اوقح ىليىذلا

 0 - م- 1 3 <  مءدو ع 2اس م عاشو 072

 ل لوملاهيلع 0 لب فاضح ركل و بدل !ثمقح |هزملوق لوعد :همدقتف ةربدصلل هيدتك

 تاودأنم ةوزالاو نس :اهل سلة قانل اًنالةبقحهقانلاقبالو للبت !عوونم

 لاقي ؛ دليلا يل لمحو هفبكاامأو لسحرلام "ورا رتل َبَقَلاَو ص رْعلالْرل

 88و ع

 كلذلاَم ال ودل هلولسابتحاو 3 وايش وه بقصف ليث هس هسفح ةح باصأ اذا كلذ و ريعبل | نعتمالحا

 «سود 3

 لعف تقلا لو نأ دنع ال الاومايخ اسما علال وامن ابحي: هقانلاى

 ا يد تلا بَعللا ني لع نآوهو ريعبلا نع تلك لاقي و وباع يبا

 32- 7 هل

 قف ةراكى أل بس د دا ىفءاجب 9 لاشل ل طرا كلذ مسا و ليث !نمسقةحلاو و لد الل 0 5
 ثم

 2 8 سس يل يل ينس نس يب يس
 قزح ذاك ًارال نععهن برنسس ةَرَ هل هيلعاض ذا ةزاحلاٍن قالو بق الو

 - م3 7

 ددقىذلا بقل ارعبل اب هطن 4 1 .و 3 0 اال اتينا هه ٌبقاححلاو

 2 ثدد_>-ىفو نقامللاوبقابماةالضن عيشي دحلا فو ليتأت نعني

 23 10 و ماك 21 تك نو ا له 5 هد ع 4

 سح ااذأر اريعبلابقح هنعاحل زق لوبي جافتف قش لعفلات كو دوى اك رج أ نيةدامع

 فهد كو ىلخ انأرملا يولع ئثباقلاو بهل اور 2 ١] ذا ماع ابقحلاقيو و

 هذ باقل اثيلل ١لاو اهطسو ىلع ةرملا هش لك ناتو بت عملا اهطسو

 الامر اوهباقحلاىرهزالا لاق رت يي راملل «لضتنل ول يدار

 9 كد هع م 2

 يبصااو ,ةح فدشي طبخ باقاعاو مو ىلعرملا هد طومان هثاولأ همضن اوكي رب رلانأ

 عقدت
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 5-2 ' 1 (ثرظح) ) ءابلا ف رح « هلكت

 ةميغلابى تنكس نأ رمال ًارسفتلا فءاجىرهزالا لاق هنعهللا ىذر هرادكأ

 رعاشلالوقكللذو مو

 بط لبطل ياني شعإلو « ةمالر# الر علف ىلعذ مصل ) ضيا 7
2 

 4ه 5 شم بطلا لاز اهله !ثطحالاو ةسميشلا بطلا بطلاب
 . اوت

 هموم دك وه <

 3 6 و يطب دوح 0 7 كدا 93 | ع 24 |لاقذى 7 وملا

 2 2 © هس 9 )وس ص

 1 100 005 وا ىذا اوهلبق وخال تل هبا
 8 000 - ل

 رف ادع هلك عا بندتلاعا ماعلا بايىفمهلاثأَن ا نع ايليح اتتيو

 يس ف # ير © سا مح هاجد < م مه 10 < ها

 أن 00 ا 2 املا ٠ نمبظحو نست 0 :رشأ ىأ لمقو نمت

 9 سس

 ْنا 00 قط تم ىلا ا.ةلالاقو ان و الاب بانك ل ثمو“ ةلتماازإ

 نطيل ملعب متت وبل لجوو ان جم ىو اا الفتيأر تكلا
4 0 _ 

 ,و مك ىو ىو 9و ل 07 0 00 ١

 قالا اًويضناك اذا هَ ةزح همظ- لح رىرش رالا رن ةهتءظحو ةيظحوةبظح ةأ هاو و
- 

 ءاغاو ب

 دشنأو اننا نس لك رو

 اى هو هدا ُُ 2و

 اعمسو ىءارتضر ءأناو لالق #2 هنك وأ تلاساذا بظج

1 :3 0 

 بص ليقورهظلا فرع ليقورهّلتلا ى حلاو ليضلاَج كلو ديدش بلغ اب بح طحربوو

 5 تاع ١ 0 راد الاف لح رلا

 ىلاصوآو ىاطح 5 ىضوعلب الولو

 ا ءلاع نس .رتاطتامهان اى دنعومديسن ا لاقأ الرا اب رخل ضولبارأ ٠
 و 95

 تونلاب يش ادبز كأن ء'ىلاهنءاىورو امي ةيلغلا» نم ىلع نرقلا# نمىرذحو

 ه- 9

 دس أ ب لاثمأ نم“ ارغل !نعىرهزالا ىلاصو أوى ىنامزلا نفل ىورتورهظلا
 52 مل دس اس

 م هوس تووو وروي وة م سو 2

 ل ظح) رأى ه ىأل-ج 0 مسا وهو لسوق ىظحاىددد_ادب رب ءوقىظحدد كا

 هيو شاذاهسوُ بولت هدو دشو لف داجأل.كاو َروْلا برظح لس اديدسم !برطحما

 م * - 3 -

 تيكسلانبا نعىرهزالا امهوسْشَم بصلاو قادم لبق 33 ةيكشلا ديد برد لبو

 ديعلانيةفرطلاه قليلا قصات رحل
 يو و هج

 للدور لوملداذإ 2 هنأنطلابس ردا لع لعأو

 با برخال 5

 ءاظلا تطرض ىظهلوق

 رسكلانو جاصعلا ف مذلا

 مرتك هم بد دهتلاف



 جس 5 م «رارولا و نقول ن ما تالا ى كد اذدبإ 1+ سفلا ف 0# ١ كلارا 20ج 6 ساخرا | ايا 0 عرب

 / 2. لا دا ناخذ ديان لا 1 7 ك١

 بلح لاف ..الالمن 7200
 ةدم ص سا

 تطل اع اناطتحا بط 6 اووف :اذإورد_همففخلااًطحو ا اًيطح بطب طخ

 هم منن اع

 لاخلا هيمان رم هلَبّطَتْحاو هبط امَحا الفنطحو

 مو#م 5< 1

 دعب دعى رافال لوصأ *0 هير ىشو مول نيطحأ لهو

 خامل !لاوو بطلاب نان اذان الف نطو

 يلا ع 7 عا مد 18 8 ظ -

 0 د 4 ا ص 5 0 ا ق2 ©

 | نسيبتي شلات لوح مابك

 | الوعي وسيتستبازوألماكرضزالا نوبط امد نبذل اهب اطلس اوهناَطَنسا

 همأوهمالك ىفُطاَكنيمسلاو ثغلا مكس ليك بطاح ل جرو دحاو ىنععشتح اورهالا ف

 :: هم و و م هد 72 3-0 95 م دس

 هليحف عمم هرصيبال ةنالدمج و عد در لك بطخي ىذا ليلا, ىطاحلاك الكحة فدل

 هع ذمه دس

 وأ ىجفا ىلعهدب تءقواع اليت ذهل بلا بياع 8 هسفن ىلع فاما هش ورق زالا

 - م
 2 اى 6

 ضرأو ١ هنن امس كلذ ناك مي 000 ,وسانلاو 8 و هناسلومرب مرا ىذلا كل ذكو هس و
 مس 72

 لاق ٍبيطحداوكاذكو آلا ةريثكة بط

20 9 - 

 يمر ىدوويلاراذح سيلان د داو
5-2-0 - 

 الدإ ارك دو دورعاشلالاف باطلا قدت عرب الات يطتحلاو تطحأو نط دقو
 5 سىومءع# . و ه 05-50 تو < ىف < هو دو دءعه ه9

 بطةصقانايحأ بدجوانيز را اهكريملوحامتكر تتبصخأ نإ

 ىااطقلالاقو

 8ر2 هم رص

 رفغلاةيعو“ نما ار ميال * ٍيَتقَدقاههنهستبطتسا اذإ

 ةبطاختةقانو هلام :الاو ةوقل صفو ةحصن ألا كاذنوكيألو باتا كيباطحر عنو

 تافصساو ءاملاه بف ىرحامىلإ ىَنْس قس أرك |ىفباطالاو سيلا ”لوشلالك أت سم مه <
 سل ه9 ع

 | بلا 21و لو هسيلاعأ نمش عطقبنأ جاتسلاتعلا

 و -3 و سهسد)و

 دقلاةيباطملاه ثم عطابامى مش وشه راسو لالا تملا وطلاا للا

 همم ة عدو و سو و و مر ١ د م5 يمس سا امعدع 5

 بطحو و لدعملاب طدللاو هيطحا وعطقا ىأ ايطحمويطحاف م كينع ب طعسا

 امن!ليقو ٌةميةلاوهلبق بلة رئاو تدوس فلا« هلوقو هييستالشب تالف

 قيرطو لسو هيلعدقلا ىلصدتلالوُراندس قرط ىلع هيف اضع وش 0 ملا لمت تناك ١

 هرامصأ
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 0596 مسح تا ا الا

 منايا ل كيه ب

 ثوصومو صحو ُبْسحلاة رشا باسل ع طاووق وساع بذا ١

 عا ' نحر 1 هانا . ءادلازصن

 هسه89 عع مو سد اكس ض و

 ني ىأ وسب طوق نفت لسوغنلاو اضفةئىشلاث عن لاقب بصح هبرملا

 ةمركعلاقؤ رانلا يف هتءمرام رف لهأةغلف بصاتاءار ُهلاَلاقو راثلافبطملا 53 اهيف
 و سه و س<

 راصؤ هءتماكت برعلانأدارأ ناك ناةفر ءنبالاقو 0 ميا

 نسا نعل حير مساةبصَحَو امفَسهذد ضرالافٌبصحو ةيرعلاريغنار ةلافسلفالاوةَس 2

 رز )هس 8 صدور 5:3 مهم م دس

 نمتلقن ىص ى 5هلءقو لق ل هوو + هيصخ نم سه اع د .ءتدسلا * دسا ًاويبارعالا
 م” ع

 تدسناداو نعلا ع نم نرسكللبب صو حاعتلا فو نوقي سدلو بس مالوم

 ع با لام مصحلاوبلسحلا (بضسنإب 3 ىلع يلا ابد تاقدبلا ظ
 و د2

 ه١86

 تاما نم ع ع لاقاهتممضغلارك ذل اودليقو تالا 0 برص بسحلاوبضالا وسولا

 وهل قوه دعس سيف راهو ون م اودوس ا وهو ةهقااداضلاب دوي لل يعول الات يشع ّْ

 ىو س 011

 ةيؤرلوقو #3 باسل سيل قوس 2ع ةيؤر لاقاهنم ضال

 بقوة هدرداتقّيب 53 بضل اوطْناثي وطادقو

 0 2 ل لك - 2
 -ه 95و سم ري) م سس 1

 ولام لكو»لدقو نملاة غلف سطل! سى ضاوةيحلا دارأ وكن أورتولا دازأ نوك.نأزو<

 و دب غو
 ست د سمس 7 يس سس

 ةطوةنم مه ضح سابعن/اًر ةهنموبصخلا فدغلَّضَآلاو باه, ءريغو بطخ نمواذلا ١

 تيحاذارانلا َتَدَح قاسكخلا لاف 9 اهعقراههضكراثلاب صح 5 0 ىربءارقلا لاق

 ىشعالالاه داقيالادنعراتلا هل ارث دوعوهور عملا بصْلاو َدقَتلَبَطَح ا ملعَتيقأاف

 يع : تدم َلْعِجل #* انا . رتفكتالخ ْ

 لاخي هنأ تا لأن عدي ردنبا جو. ددباو ىنعع رماية مءارقلالافو

 577 ىجأ دونلاوبحاهد حو هنو هيئاوجل بل باش و نضل الملا ىعسل

 نه ةرلاوزيتا اقرطلاو ةماس اره اذإ نَدِه را قرط ذة عر فلا اسضلاع ارفلا نع ىرهزالا

 نيلسللا لو داضيأبْصَلاَو اهم :ىتح لحل بال هئاضي بضل اولا روتيضفلا
00 

 س أ نعم ب ضحأ لوقدف ىهأتو تس هوة رنا سل تايولا ليسوعوا اووعَقلا

 11 ج2 10001 تمم سود م

 برمذ 2واك لكسومدشهرثوو 1 (برضحإ) ٠ ار يلا لش درىأ

 مس 8 مس هم و

 راثلل 0 ركل نمد و ف و رسم تظل ثرللا (بطحا) لعأ ءاظلاو

 عمسصم



 اضيأ حاصتلا سن ضع
 ترج ةللمكسلاىفئذلاو

 هسيفتم ةئتكه يلع

 (كسل) - ءابلافرخ . ءافالسف 8

 95ود4بمد م وه -و هو 9و 25

 رولا لول ارغنلا ف نوره الاسير ق عبر بال مهلك سانا

 - ملا ما أعيدوتلا كمل تم نمار ةئاناييمْعلاديبعوبألاق بدا اوهقأ

 5 1000111 *ادعولاق ةكمر ابلاغ اداب
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 دشنأو كه بصملا لور بصخخلا ىن فما لاقو ليس !مويفسدلو

 ر ٍبْصَغاقارفنمىأنأ اوت 5 قرت مىَأرنمانسع هلل

1 

 دشنأ و راجلاك را ١ ىددال لاق و

 ىل وير طتاعاتلْنياَكو 3 م ا الث ماقأ أ

3 2 - 

 7 0 و نع عاق - م

 بصح اد نعو فورعم دك ع ىتنأ سانلامالأ ىعتأ ىارلالاقو

ه ليقو ءابضطناوَب الالم ةديدش برر بصاخلاو را ضوسدنر
 1 دل قاد نمانتامو

 ذيمللاق 00 0101 ليزنتلا فو لاو
 #0 معده حدس

 بصح فوصعلك اهلايذأ »* اهلغأن نمٌتوَحْن أ ملءتَرج

- 

 لاب لفو ليم نمةزاكحت مهيسربك ًاممصاناذَع ى صاح م يلعاتلسأ !ىلا_هتةلوقو
2 

 جراوخلا لاك مدا قي لعشي دعو اهراكؤا اج ىعوا موق عقلا اه ر

 لم لاح راللاقيو 1 . نيتاجسللا مينروادما ودق نمسا أب ساس, كدءاضأ

 ىدعالا لاق 3 مرام باحر ريتال ب صاح ا اود دريلاب حب باسل اوباما ١ وبازتلا
- 5 

 وةدوو هد 1 .٠

 ويلا هنا 237 ىلا لج لثم بصاحا ذآ

 هلوق ىعموهوتلاجح رلان منكَ هلا بالا ىرهيزالا لاوس بصا خل بدارأ

 0 هاش يقااك اماتلان ميتاج ا ارعالا نا د6 دلال بير ثم بصامانل 23

1 
 ت سمر س

 2 | سا عر رو د ا راءابنعا عا رست

 3 دوو

 هديه ام "بصالأو #3 بصح ومان شيف #3 ةمرااوذ لاك ءايدضحاهيفةبصح

 ءأ ارفلا لاق مهي بَصَسمقل نود ن منو امو مك تلم زغتلا قو هرتسغو بطحن هراثلا ىف

 لال # ع

 8 مهجن طحأر ةهنأه هدو هللا ءركىلعن ءىورو تطل نملالهأ غلف تدان أر كد

 0 د قيام اس 7 له سب

 طيش ايش لدبقو هيرست ىتحانصح بصلات وكيأل ردع :ص-د ةفرانلا ىف هام
 س ةزيدي 69 <

 فوأر ول 7 :ىذلا طلبا بحل ارب هزالا اهمرمذأ .تحاهيصخ بصل رابلابسمو
 85 م

 طا و ءابص٠ل ا. هتيموهمدحأ اهتصحو ان ىلا الفر روض متسم درع ءمادامامأفدوق دوق و

 ىرملا



 3 4 (يصح) ءابلا فرح #* ءاخلا لصف

 000 -ء 4 و هد 9 سد 2 هم ا سو 0

 ردانو غوةم-_دطدفب د_حاواصللاو ةراخ اةبصخلاو سصحلاو ةيصخلاوىردخلا ممباصانيذلا

 ثيدحفو 3 مسأ هن وسس ل ةعوظ و ءايصقوة بسمك ة بص هتدحا و ايفل اءادسلا و

 و لوم در

 ةبَصَحو ة بسس صرأو ذى اصحى وي اذنهئابسنس نم أذل

 دييعو أ لاق مخ تان نام واس نو را هئالا لاف ءام- ذك اةيثك فلا

 م ههل -دهص دك

 07 1 دلو ءايشج وذ بصاح ناكمو دا هدو بست اذهَصْحَح صرأو
 2 م

 اواكسفا ندب ووو هوجو ندد ل :اسالوددملاء ايس ىلع نواس اوناك : ةالصلاىقء اصلا سمن

 لطس و زوالا يف ُتيعلاوةالصلالاعفأ ريغ نمل ءفهنال كلذ نع اوه مهديأباهوّوساودصماذا

 سس 5 # 5 ع

 صخر دح اوه ىأ هدا اوفءابصألا سم نمديال نكح نا ثيدولا هنو ررجت امو

 | : ودول اك العفمل عم لاب“ اللا لعدة بح امو هر“ ةريغامنالاهيقم

 و )هد و هم بوضص<

 عركألا يف بيغت حاطبلا بصح 3 دراببدعَتا ارغق نع

 رو م 6 م ىرلومس 7

 ءايصتللا وءايص4لاناو مر 2 :اومصاخت و افلام اصعب دع هيض ءايصخل ا ٌكيم 6

 ىاومصا حت ممنالاق هئعهللا ىذر ناييع 3323ه .ىذلا تيل اهراكواهراغص

 0 ا 7 ه- هما و 2 س هو :

 نادك :نيلحر ىأردنأر عنباثبد-قو ءاصخلاب اوما رت ىأ هيسامتاصال و

 ورسعو 6 ةو« ود

 لاق وه ودع 0 ار ْن نادل ال انانبكس ناجحا رئا الم هيصق بطت# مامالا و

00 

 عضوملا ب ا را داوم 0 ا ودعت دام هريغو سر افكلذنوكينايعلاا

 ددسملا بص 900 ايطررعت اثندحلا فو ءايسصطل ابهر وو راغصلا اصلا هيف لأ
 سمص» نا سي ا

 يئارقناوب اقل نمهسيفول .الرغع أولو نوكي راغصلااصخلا هيفي نأ كلذو

0 

 رفع أو »لاقو دصسملاَسضَح نر 7 لرد وزناعتمف راغصاا اصح اوهاسلسأو راذلاو
 توم و

 طايل 1-2 ردوا هينا قار ىانماا

 باصحاضإأ راما عضوا لاقيو ا م :مدعاس

 خللا نيستا ادالم "رع ىذلا ب تلايموْلابيصخلا ىرهزالا لاق ءاذارمسكت
 مه دو

 ءاش٠ ا رسم هيلءهقلا لص دقلا ُلوسردبكرئاعضومناكو ةكمىلا رع

 و م م 85

 هيتدارأ ىش ببصخلا نيل معقل ىضوة سلام شيد دس ف همو بصح لانش نمو تمدح

 ) هم

 رقي لافهنأ سنع ىذررعن «قىورو هيل وزن وعام 1 نمح ور ادسنع بسم مونلا

 باب َنمةغا فو برضباب
 ةسنلا حابصم هأ نلف

 - مع



 0 اف 3و تاك 0000 2 ا 1 : ا 1 0 0 ا ا د ا ا ل ل ا ا ا
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 (بصح) ةابلافرح ب ءاحلالصأ 22.7

 ثيددىفو اهتيحنوبلطب أ تقولا ندمان منوي ةءاورلافروهشملاو ناذالاا اوعمستنأ

 هيلعركتأ !نالف ىلءنالف سدح و اهنوباطم ىأرابختل اًنوسحي .اواكممنأ تاور اضع

 رفاخلا» طاب تودين كاو يشكل ( بح )يسون دفو اع هي

 فيظولا ف َرطف كالا راغص ميظع :وهلمق و5 رفاملاومَح وش لمق 59 فيظول او بصعل انين

 يلو رفاملاوُشَحسّتوآاورعوبأ لاق ةيحلاقرتكامر ذا قو فيولا س ارنا

 جالا لاق صلو ملا سخّدلاو بوكا هيف ىلا

 اضع يضل عماطمشسم 5 انوار ةيالاللف

 قو » مَع سرفلا نم هللا كد 3سنين

 2 : وي و

1 

 تيتا ا

 لاق ءاهلأن الدمام رو .رتاذت شا لف عوز عج

 ءارغنات رشم حابصلا ىف حلا هاهي شوص تسل محل اونأ

 مك -
 0 5 وو # دورس

 ةيوحنب5ل ءاسلوقو 0 0 اهراج عضتالىوفارسأر ىلءرعشاللوقي

 ةسع هم و ا روق
 نشوحافلاو اموذ فيت 5 3 هل دوي لك سس الرهدلاف ىأ هلأيز ىلا ىلع هلوق

 ةصعان نبدأ ًارعش نمرت ذياكو رثكلا عمل كلذ ةراعتساف بكا فسم سَ ةوسفركسلا لاك مكحللا فتان هنداوح
 ف ه2 هود 7 هل. هدوم هد ”لمكتلاو سذ-َملاوانه

 تبنعل اهمش و رواج 7 هلال نسايم :ف 0

 0 رسكنال ث د ح ةدامف

 ةرمبل ادآووقو لمعلا ضوحلا ليقف ركذلاست الاس كواو رك دلانلعثلا ب عقلا ل دقأ] ةدامىف طءضاك نوكسف

 بشوحاهعبشد امد 0 ىلا ا رخ الالاقو امآو اأطح ف 3 ل ٠ .٠  5 06مودي تود و 0 2 ميو متل ه- #2

 هحينتد هبتكءارلابف فئارط
 ' لاكو دادضالا نمه)ءف نططبا ما بزرعل و ماضل ست ةوطاممطعلاقو

 2 رو 57 ما

 بشوحر سف هرهضلاذإو « «ةدبانإجاضتعن بلا ف

 ونألاقو اوعمبااذااناشناموقلا ب شتحاح رؤملالافو صاضلاٍبّدوَملاو قيقا ك1

 شوا بروما لاقو طيلغلاب يحل وبيشملا و باتا نمبيشَلسا كار ءالا ماما

 ظ رك سملاو + تنور تت مس بتوحو سانلا معاج سونا

 كا ساستل اوقتدلللاف ارب و ندملانحي رح ىذاارتملا اه :رسكواهةةوداصأا
 2 2 5-5 و 51 8 وس - و و سهم

 مسه نصت نير ذى هَللاَد-بعانت ًاقورسسمثيدح فو بوصة وهف بصوص ©

 يصوم ةددندلل تبجي بو

 نيدلا



 5 ./ ظ ل : ءابلافرح 3 0
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 نغىرهزالالاق ْل ءالاو سانل اىف كلذ نوكي ضي اور ناصف هرعت د هيف ءادإو مهند

- 

 سول اؤرهالاق ةرثش هسأررعش ف ىذا سانلا نمّسَسْنألا اصلا فو ن رالا اوهوثع الا

 ده يا ثم ص همر

 ايس «ةقيقع هيلع د ةهول ى ىكتتالنساأ
 ا

0 

 ةيظعل اًدمونلاةغولاو كا فل ضو هده 2ع نابل لو - ىو

 ا نم جرن ال لوا ةيداوىذلاور هثهتقتعو 4 .ةريخالىذلا لجرللالثم ب رض

 لب آنملون د ام.الاو ضانس . وأ ةرجوداوسهفىذلالب ىلا ندهو»لقو 0 رح عاام

 ردت ةيكلاو هرج :رضيدا يمن بكا ىارعألا رت .ضريالا تسالاو انامنإ
 م 1 و هم 2 ١ 0 0 يآ 2

 داوس ةيلطاو ضان ماؤسابعتلاو را رضيداوسةسبهقلاو ةرجلا برص
 هو رى, هو م, سو هش

 وهو ىدال شاؤول يك عصان ضال رم نك اس ةيريشلاو فرص

 ٌفالكلادانزونأ !لاقو ة.ثددبو افرع نمو هن كك أيش ضاس نمو ًايشدا اوسنمذخأ ىذلا

 يذلا *انولالىذل اوه ١ث لاقو هوهف حلاو ساي وقرج وداوسهبف ىذل لب لن لا ظ

 2: بع 5؟ةورو

 نفدوه لءقو هئفكت قراويسللاب ةدسسعا اوسسلاو نكح او ذك ا هش

 0 5و 8 اع م

 نكي ليقو نوف نرخ # بعربغ ل مرلا ف ىوةادغ « دايو ةراخع |ىفتيملا

 ةراخاىفنذلا نمسا فرعا رعزالا لاق نسح لالا ودموع لبقو كالو

 ٠ 9 ب ع9

 ىأ لا دبلن + هلاو 0 يسر غ هلوق ىف عم او نيكس | نءعالو

 و

 هقدر الودلم | تسعي الفو رخآلاباستحان موه س دأو هسفرطتل ارب عا ا

 1 هه
 تريز راو 0 مسه تالا و هول اةردسو لاق هيزاخ هنءريكس ارباب سو : 3

 ايناديمحل ع 7 - مه <2 0

 "ساما تاويل 27 ى أ نقد اوس اوه بسد مسملا

 هرذاستن امك راق ما ضو اه ٌكيفااهاف هلّتاَقف
- 1 

 هطااخ الو أر اهأال عمو هلت 5 االوملاهك تأ نطو يتقاند-تالاؤهو ساَوه معآ وشب

 هاف ملئ ةيهادلا عدو هناهاف ف"اهلاو دحاورذحي نمىأدحاو نم قعمو فيسسلاب

 ( 00 ا تفسيلاالائدتع كاكرالعأ هرذاس تن املي راق هلوقو كيفل

 6٠ هدا و 8 سمسم

 رابجالاب عب ن الف بهذد سءونأ نرى أن والاجرلاَد نعام فاسو 2

 و عصدس

 نوءةعاوناكبص ,منأناذالاثيديفو 0 0 و ما ل
 8 مو 8 اه م آ -89 واق سا 2 نب سر مح 9 ذه ساص ال

 لِ ةرصسملانويأ .فهنوعقوت» واهتقو نوءلطتنونوفرعتي ىأ عادالب نوتة الصل نوبت ش

 ١ رت ياتو زهقت و دو د ببجودس مجم دوب و 0

 ةياورىه ىل_هرل اقهلوق
 ةديسنءاةباو روىرهزالا



 نيا ولا - يما ١ يي الا نك تدع ار ديا د 253 3 ةسلا ”ا  ا # ل نا
 ب 1 0006 دوش / ا ا لك ا 0 5“ ا 3
 .٠ لرفع اعرب : 23 25 0 0 ازا

 ءابلا فرخ «؛ ءاحلال صف 6
 مع -< سو ع

 ل نسال هةشيوديكويادخل و ءايفلطما
 82: بهم وع - -

 0 0002 و ىو

 لذا مضلانابسلاو تما تليق مسلوق هير قلن نيح ده شندنرب

 هلوقو اباذعىانابسسح اهعدتال لوي ب رلا ترها ذاناكر مَن ىحثيدس فو ءالتلاو
 دايزو:أ لاق حاصل اودارل اني أن ام كاو ار قدما ولا قلاب شايلك قم أ كافل

 لاهث ةنابسح اهتدحا وةيسرافلا ىلا نءاهبنحيريراغص ماهسٌابسسملا وهال, نال

 سوقتلا عري بق فوجفلجرلا مرا يئابشملاليخبالاتو داوموهدب ردنا

 تجرخةبصَقا افعزئاذاف» نبلضوراسجلاب# نمدنر فعالا د 000 رشف رم
 م6

 ى ءاركلا نابل باعت لاق و هتلايمباكسلا و سانلا فق رغم رابشيما# "اك ناسا

 ةديدكلاحذقلاو لاما فورال لوط مئات دَلا ]مار 4 امسح اهدحاو
5 

 ةنانبطاو ةقءاصل اًةنابسل-او ءاهسلا نماناسحلابءلع ل سرب أى لاعت هلوقرعسف اا ومام م

 ٌنيهشلا لاعتلات باسحلاةغللا قنات الا انايسحايملع لربح اج زلال افو ةباضتلا

 | ااطابسل بانعابلم لمرلا» . الامر هفىءمللاقلاق ماس : ىأنابسسح ملا و
 مد 24

 و

 لي . الا هذ هرم سنت ىفجاجزلاهلاق ىذلاو ىرهزالا لاق ادب مبا نابسملا

 ارمارادلا بمن مهر ضرفال نب عَن لعأ فاو هاد متفئامُلزغلاَو

 هثملوقتةريغصلا ةريغصأأةداسولا ننس او اهكم والحلا .واهكل يف ءاثامامهربغ وأ ةراجحامإو
0 

 للملا لماع بطاخ املا .ملاف هيدَسو لات سح

 نيوصض ل مالا اع 9 ع ل < 5و - 0 ان

 بسحتريغت» وثلو نا ع 03 فه سمن ءاعجج ولايتي

 لأ 6 . هس م)9إ ءو ا همس

 م ركز ”رغاكل هس هونلو ٌكئاعح ول تدمع او 5 ربد قتيل اول تعظول لوقت تسال اءاغتسولا
 0 24 ه5 و

 ةينسحلاو ني ل يلو تومان قيل بسد أ امرأ فكملو دول

 سلط اتَْباطانشيل لاقي نار ءالا نما وون اوم لأ بشسوملانشاَلا
- 

 نمّملط كيش اماذه ةئلط خرج و لولا هرصلسو ٌتانابسملا هرواسلو دانلاتانقو

 بيطوةبعرلاوعئابلاو ىرَسْمْاَن ءةماركلابىأ يللاوب لل مهران
 يا تس ا جا

 ا ثددحفو ة ةريغصل اةداسيولا ىوتن بسلم نملقو تسرك أ اناهيسح نموهوامهتمسّقنلا

 ه ع#موب . كفاح 956

 تضل ىذلانسحآلاو 1 اامىأ ا مسش مهةدض اونا ملوش هتعمم عتلاع 0

 هي دلرس



 ها دع 7 1

 ان ىإ ا (بسح) ءاملاف رح نو ءايلسا لصف

 89 9 ع دو # ةوالة مد < 96مم 2 8ع

 هنسفنل ها لثح نم دارأ سس أتيح نماد ةوخأمن روك ثأر تار "سل ولادات بسلا

 هد 0 اياسح تالماعملا ف باس 2 ىعساعإو ىرهزالال اق اسس ف ةةالواز د

 * نس ساخالهبا ارقأثي دئاذإ + ىل ارعالا نبا مد شن اوةوناصُقن الور دما ىلعةدايز هيف سلة ياك

 ل ع ََ ص 5<

 ىعع ل عفوه هواضد || اسح ون تود و ددملا و ريشك ره ف: ل اوى ةركاكيلعرت 0 ةءالل 2

 سم س5ءاعه 7< 8268-

 لاقومددعو مرد ىلَءىأ كنيستنا ناي يرتد ضوه عج ضف ل ثم لوم

 ةبسامملاب نءهيساحو رعشلاة دو رضا رولان يسم :ردةامقاسكلا
 67 65ه-

 هفكتلوتت هل ا ىلعرح الا 31 ,استح اردصمة بسلا و باسحو بح موق ن مساح لجل و

0 

 احالاو هو ريالا ءالاو 2 باستسالاو اتا هيفَبسشخاودبسح

 و

 قو 0 الرف ريكوهز تاما هما هلاّمانالفَسستحاو
 - ”و © و

 قهيهتيسصم دنع هانعم هيعتديصم ىلعهريدد رجالا ستحل ىأ هسستجاة داو هلّتام ن مث دولا

 نيد ب تاجرولا» هللاد:ع ارح - أاذكت سدح اوابماعرتصلا ىلع باشي ىتلاهقاانالم م

 . 2 و 9 - ع©بم© ها منت غم 2 10

 دادتعالكت سلا نمباستحالاو ه.اوثوىلاعتهللاهحولابلط ى أ اناستح اواناعإناضمرماصنمأ||

 ةرشابملاحيف لعل تتعين أذ ثني هلنال مسا هلل اود ون ليو دعلانم

 لامعالا فباستحالاو دادتعالا نمت واكباسن الا نمسا و د د اك لععفلا

 عا نارامتسإوأر اريصل و 5 نم ورح الابط ىلارادبل ١ وهتاهوركملادنعإ رتاشلاملا

 اوبسنح نانلا أر ثيدحفو - 1 باوشلابلطا يف مولاه لا عايل
 «ءماع معاص ع 1 و

 هسا 6 ثلا يسحب .9 هنيسح 1 و هلع لرب أ لبنك دل هل بستحا نمَناف مكلاعأ

 ّ 0 6-5 9 15 مهموم وس هنا

 وهاعإ وردأان ندص مسح ف ليس و همسك ا ابْسجيتغلادوُج ًارسكلا و هيسدو

 حامسلا فو ردا سدلفرم مب لاف نم ىلعامأو م حم سس

 حوتفمق أب هلمةةسناف ار وكم هيضامتلك ل كف لك َنالذاثوهو رسكلايهمسحأ لاقي و
 89 ب دج وج 20 - 7 ةهسا ص اس 9 هم

 2 0 وسب ني و ناعم سس يسم كاستل تاجا 2 اعل ,رأالا يلع وحن علا

 قيقمو رستم امر والا رلا مو فلاورسكلابلا سلا نمتءاجا مناف
 سوؤو«© ماس طا 2 ف سبح م اا# ترحم ا و سه ال #9 تال

 ىلا.ءتهلوقىرقو 5 ,ىووىربسيزلا ىروو ثري ثروو مري مروو عرب عدوو ودب قثوو قي قفوو

 مو هيلع هللا ىل_ص بنا تاطملا 5 تاحصأ أن أت دسحممأ ع ناسمحتالو نيسمتال
-2 

: 3 5 2 4 
 هلامنأب سارق لسو هنلع هللا لص ئنلا نأ هتلادبع نت ران عىرعزإلا ىو ةمالادارملاو

 (لوا بعلاناسل - ؟9)

 نغللادوجارسكلاو هلوق
 هبتك سب ذل اةرامع ىش

 ميم



 ١ ع 700 ا بة"

 ا وه مد وص

 موسيداركاكب رسوب 0 ريش ااا

 د 2 :
 هدعةباسحوانانس>و ايش متاهات وشل اتسحو ئذلا كدا باللاوباسفاو

 ىدسالا دنس نير وظل فار ءالانءادثنأ

 ”ةيالطتاو للاب نا 33 م: هبأب رلا نسل دلمايقس : اة

 اذدهىر قدرا راجاوبصنلاوعفرلان حي فتوبغ ولذا ديحالو ناسحالب تيقأاكأ
 سن حس

 ع 9 هو 2 3

 رمسكلايةبارلاو هير فوه كلذكو تيقسأ لسا هدانا اوصو لامس أل از رلا

 اضدأ همسحو ًةيابر زارا وتمت نلف را شاسكو هس تي تودحسال مانا شلا ىلع مايل

 ةغبانلالاف ةبكرلاوةدعتا الث بسح

 - 0 م هم < 6و ةدسر س 0 طم

 ددعلاكل دفةمسح تعرسأو » اتا يفةلامح طلمكف

 2 سو ع دسم هو

 لاق كياسحىأ هللا ىلع كناسحؤ هدعان ايسحو

 اهيريمض اش فاحوأ 3 ص ىلع 2# تر لاذ ىابسحسمقا ىلع

 ' 0 وفوائد سلا الا تين تواباهسسسبملا# نلاتْيح بيذلافو

 ه7

 هنأهتاباس سة _عرسو يروم قط 0 اع اخ 0

 هلوقو نأثنعْأدال ًّو > 0 0 1 الة نع 5 وباسح عشا

 ىو باسحلان ابا واسال تلك قلك كايا مويس . قلك ولح

 قو اسم امضلاينابسملا الا اء أَتابس سلع : ال باغ 20و ل افلا

 نابسسم حاج زلالاقو اهنا وددعالل لزانمو اس انعم ابشر ويمشل اليوتلا
 .٠

 ريما سمشلاو ىلاعت هلوقىف شخ الا لاق انو تاق والا عجن زناتنلاو ر 01

 هن اهئ حلوة: كرد صماث ايس سابعلاو أ لاكو ءابلا فد باس عمات ا
 كلذكو تاس عج نابل مميهلاو لاهو 000 وابا ا
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 قدي و رت ريغ أناسح رغلءاش : نم رز رب ىلاعت ل وق 8 نابهشو 2اس 0 ابا لك دحأ
 - م 30 9 3 م و

 تق 7 سد

 زوتط لاوس قفلتش ادقواهب_بحالو ةقدنل انتر تاو .نالف كلوقك

 لبق 3و هيلعدسأ بساع نأ فاض العأ : ةنسا رغب مهضعل لاك ُْق ناضَقيلاددحأ ىلعرب : ردع راغل

 لت © ع

 لوز وقامأو كرعزال لف ناتج سال هبطع هنأ ىطعملابسح نرغب
 ه2ةم

 هذ م 8

 تيسوت سح نمان“ كهل و هردقبال ث رح نمهانعمنوكمنأز رب "بتال نسف و
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 م.س محل ١ ءانارع اطال

 ريس #فشلاءاحنينمؤملا نمت نموهقن المحل |هبأيىاعتا وققءار هلالاقو هافك امو

 اكريسفتلا لع صن نموت والم فال ضو مولاه سان 8 وهقلاَكفكما
 و2-6 هموم سل م 5

 داهم فرس كاَضضلاَو كس 5-0 اسملاتقن اوما تنكاذإ رعءاشلال اق

 0 لع نمو هل اوقاف ليقوم نيه يفك ءالاوةمسسانعلاوأالاب

 هللا نانلاو أ هتئاوه مهرصٌاذاذيافكن نؤمن مكس ن وهدي امهدحأ نالوق
 مم 5 نه ع

 هللا كو لجوزعهلوقفقصسإوبألاقو اع 2. قل مكيف ىأن يسمو |نمكعسا نمسسحو

 ىأاببسح ئث لكى عنك هقلانا ىلاعت لو ةفلاق ايئاك نعمت وكت وابساحت نعم نوكي بي ح

 بلا اىأ ١ اذهّدل_لوقتهي هيفكبىأ أهي ام رادقمازحجلا و كا اباويعل 6 نمى ل ىطغي

 أتي هيلعمتتا يصيبنا هلاعامسبنع هتناىذرورع :نضايمتدكللا اذهب ظ

 ص.

 0 . افك أموصتن أ كيس ىورولوريثالانب لاق ّ ا الئرهش لك نهءوصت

 ىاتلالاه ءانك الا ياس الاو اهح ناكل د: از ءايلاوعوسلا وقس هلوقك ٌكيفاكوأ

0-1 

 00 وع د -

 الاصم كارلا ريل 5 ىتحىعَتصل بسعر خا

 هم ماك

 ديت ورش نقوم 1و

 ىوشلاكى هاهنا 2 اهو أطخأدقة بسمو
- 

 هناهانعموا ارت ٠ نماهريغ كسا ا لو.ةباهرمىَلساًأطخسأدق هلوق و اذه نماهسح لود

 د هد ل م م و و

 0 اكىوشلاكى 43 :اينيس ابن ويشلا "فوفو نحال هتوطص موتا لوقو لا

 انهىوّشلاو فشللد باها رك م فيضا !لسق | تسلا بتع ر : رباع ش ضف 1 دلو كوالا
 سوو 0 ه مود

 داراوو نمو ى ونمو رذاك أى وش يفدار ائإوتدئاز فاك ان ىد ولات كولا

 رولا نور خلوق ن عنارعالا نب اتلأس ىح نيدعمأ لا 2

 8 2 و 2 1 1 0 95 0

 نهموىف ةلاوهو بسلا نمنيسععةمس سلا لاقفتدبلا ي اه رغق لسا أطخأامةنس# .و |[

 او 1 ا كاع سوءا هد . 1و .ه

 يملك عاش اي 0 0 ولورا

 مو س ىو ص

 ريثكلاٌباسملاو هيرص نراها ليقو 0 بيتم اتمام ْ

 نإ هس هء.#

 فاك ىأباسح'ىثو ٌبسح ًادقف ىضرأن ملكو اب ايناك ١ رثك ىأاباسحماطعلب ةتلافو

 كني دوسي ةدعاسلا# ى ليدهَتغلى هوةرثك 121 سانلا باسح نأ لاب و
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 ل ا ال
 7 ١ 7 - نجي هم "ل بيا 1 ديت 3 00 . تاغ 0 +١3 ايار“ 9 ١

 سعت ءاماا فرح « ءاخلالصف 20
 عمو ”٠ - - 3 ه1 هد ل دام م

 ىو هلمرك ًاوهفءان الا بيسح ناك اذاو بسن هل نكي مل ناو هقالخأ مركب لجرلل لص ب ردوا

 ا يحد اولاقفىسلاامإ وامام عئاطلا 001 ام-هللافنز زاوهدؤو ثيدح

 ىرسالا ”لاكفنأ اودارأمهماسنو مها أاوراستخافَيسَلاراتحمان انيس اولاملاَنعي

 ع ا

 ايبالططا مايقدر رايت وهني هقوُبسسلالٍعم ليساعد

 0 ا اوراق 07 00 5-7

ل 1 دي 5-0-5
 ١ لأى دنع "

 مه و 0 ىععموزج : ا سح ءافتك الااهانعخ بسح امو لاق 5 ععموز امم

 0 ناعلاو و ها و كم

 2 ل ع ءاملا ماللا مب وه كلم هلوق

 "00 نسر ا اراب لبو للا تل لع اظازفو هحيضهف هتك

 ٌكيسح ل جرب تدرمو فافكىأ اىاطعأام دس آلاقيو هنلقوءاملازولةيافكل | بعلي ال
-ّ 

 كابس رع اذهاولاف و ردصملاعضومع وص را عزل الئليفاكى أل جتْنم

 ١ ْن امءافتك ا درعاذهت اق 00 ىمينبا وهذ رواجا اكيهالاهمق عقول اسال

 لاق هن اكل عفلي وأ: همفنال كل يره ل نم كسل لردع لو و كلذ ملكت

 هد ةرعملاف لوقتو ردصمهنالةينثتلاو عجلاو دولا فوت بنر نيني ماتا
7 0 

 ت1 لفل 5 تدرك ْن | لع ١ ىلع كم سح صنف لح 0 ا ادع ازه

 كسك ماكنت نأ كلو ل ٌلوبسح أ لاجر و ءلابسح أن ياجرو لجر نمسح أ لج تريم

 نّونتل كلذافاذهترمضأف ل 5 قفا لركن ارلوق: ةدرش دار

 0 كلا ىيسحأو ىد._ةعوربع س لدرتف سدلديز ىنءاح لونك ةفاضالاتدرأ كال

 ريشق ىد ن م1 سات لاك

 ماهم

 علام سيدك ناهس #3 اعتا تاكتا ىَلاَدياَو شو

 كي ' رم 13 ىشواضد ًاةواقتلا اهل لاق :وةيغشلا رون كأ أهي هلوقو بح لود ىدسيظعنفأ

 5 )وه مده ع 1

 رات سادزوأ ب لاف 11 اىاَبسما سا ىصااويّصلا

 تا 1 8 د ماو ع و 20-8

| 
 امو



 7 4 ' 00 2 ل 00 20 1 "0

 6 (بسح) ءابلاف رح #* ءالالدق .

 ىلاعت تاءاممأ ىف (بسحال 50 لاف تديزا ةدئاز نونو زوو او مقا

 كلش كلبا 3 ىئامكآذا« دي || نيسح أن ملعشم ى 5 : ليك فاكلاوهُبسَملا

 نابسنإلاهلعياميسّللا و ىنارعألاب نعل عفلا ف فر ل اهليقو هانا الاف تبا لاف ريشلا

 لاعملا سس اسَئالو سس ح هلامو بلعُت هاك حلاصلا اعقل بس ناو هئابآ رخافم نم

 نيل و دكا سال ملعنناو لابسه

 لك ةيالوركا نولعش ءانادىأ بيسر عل مالا ببلد ١ باعث دشنأ ٌببسَح

 مركلاولاملاس سل اثيدحلا فو ءابسح موقوبسلاع رك لجر و ءاسجمللا وش

 لابلايسلاو نيَدلاََسْللاو لاملاوهامغإت و ارّسلاوفرشلا مام موشي ىذلا لوقي ىوقتلا

 مهلءانآ هل نك /نإو لحرلا ىفنانوك# موكا ميسا اوتيكسلا نبا لاق امهلز فال و عاركنع

 ىيعملاوتانأ الاوأس قتلا فرش ةلرئع]املا لمشءان الالات ان زكالدهاو فرشلاولاك فرش
 و 3 هو

 قو نوبل فل وركوب بسال ىذا نسفلاو بزة الورتوبا بني اَنأ

 وهو هدو ورع وف

 رقول هن !يأهسولاقنلجرلا بسحر . الاثندملاو هيدهملو مقادير 1

 2 هس م#- وو

 ديفا ناهيسمو او واهلا ةأرملا ع دنت ثيدحللا ىفو ةدياوةورتلاليلدوه يح

 ءاهققلاو ىرهزالا لاه ا -.ةاامتلانههُبسط القنابل كادت هرثنيدلا تاذب

 لاهد سفرهم ىلع حاكتتلادةعاناأرملا لئمر 4 ريتتعبا م هنال بسأل اةفر مانا

 باسل نموا رف ل الاعقلا نسا ثي دل اسم رع فؤْلاك قرع لافو

 ساما لاك و مهيقاتماوبسح اذا

 امتذملا م ايس .٠ كو سا
 7 مك

 كسلا ب ىوتن !ا ترحل تاهمالاواب الاددعَبَسلالعف بسن ا ون ار رق

 تءعمامإو 0 مصر سهلاك اذ ملال ءافولاو قلاع نحو دوثباوةعاصّتلا شم

 هيانارت امود نب هير اووغاش اوك هالبنت امو ل_ترلا ىانسم

 2 منو فاو. زق ا
 ددعدودعملاو دعندعردصمدعلاكاذكو دعامّسَسَللا وءاصخالاوُدعلا بسلا اهمدّسحو

 وو .»ي م و هس #7 م

 ثيدحلاىفو داك او هقاوس هن* ورمو ياسا هنعدقل ىشدر ع ثيدحفو

 ا 37 س ه- وس 2و وم 5 98و : و

 لحرو بد رش ل>رو ههادهمسحو هلة عدنو صو هنيد» ل مكلاق سو يلع هقلاىلص لاَنأ

 ىو 9و م 0 2 دخل لق“ در

 تأدارأ !ىرهزالا لاق هسا ٌلجَرو بنسح ل رو فرش لا فنومَدقتم ءان ءانآ دام

 آ مدسسسسا

 - . بجسر دس سما



 نا يي 7200 ا 01 3 3 20000 ٠ ةدئاكم -ا> د نعع ماي ا ا و زل حت عوالم اننا نحمل يوغا ب ام 000-1 3 اند 4 ا رار اذ اراب ١ لا ا
0 

 (يزخ) هنلاوقرع . ءاقئازتل 5
 + روك ارسل . ا ل

 قو مكبس موجب لرتاذإ ى أى سس امير اذاداكتب دس اذو 0-0

 هب زك حالا ديرو برحلا نسبا ىنعجبارلاب كورونا قدعَتنأم للا اعذلا ثددح

 3 و _ 0

 00 ديد بيزو بزاح ىهأو ةماز زا سسالاو هَطْءْصلِدقو هيلع تشاو همن أرح

 و مدع

 | مالوعجب زا دع وهو بوأطأن ب زاوَحو ومالا“ اركز ه«بهحوهلنامرك

 زاو روت رحوبا لاسر وهامرصقتلا ىلا ظيلغلاَْساو لاحرلا نمةساز از اوىازخلاو

 اذا .اوترعبو داؤلا بونك اذاةيهاو ل وهامرع كاقأاقلا اظيلغناكاذاةناوزو

 يدع تت ءارود 107 سا

 | مكرفصتةأ هاتلاق 30 . 0 وو رسراجو الغ ناك

 2ث هم” وسر 1 مع ىو < 50

 0 »فهم 5 0

 ع ادع اعمى 5 ناو

 دلع هى ع

 لاحدلابىدمح ةسازح 00 هزيمازح ماس مدح أوأ
#2 

 5 2 0 02207 و و و سس

 دار هئالىدمح ثنأ او ىديحوذىأىديح هدسجو «سفنهزيمأرجو امرا نمد سماح أ

 اذهو ل هلا عساو ىلعألا هس رار رولان 5و لا

 هنأ دروأ 6 مدكأو أب اودا اوىرتنالاق * هريم ارب ماس متأ او * ىره ءولاهدروأت بلا

 رد حش لاك رعت ليصل
 لامرلابىزاح زج ىلع #2 اهمعزاذا لحروف 1-4

 سس "©06-

 ىصال الاف وىزج .راوس ىلغد رب لا و عب 0 اوه وىزمكهْفص) و وشسجح و رام هتقانهمشد هلاق
7 7 

 يعتاد كتبو ىط صو ىو ىَرَج نأ عيتببلا اذ هىفالارك ذملا ةفصو لعب عمسأ)
5 2 2 ) 

 سالو ءاملا٠ نعبطرانازح ىذا اًىزاخلاو لجل انودةقانل اهقصع نمالانوكمال بام اااذه

 جفت م ملغ ناكم"ايزخلاو هطاشنل ل نعديحيى ديو ةرفصلاوداوّلاىلا برش اج

 نيهان عفتم مقا ظاَعأ نمبر حا ليعش نبا هقدَتماظالغمداقْنمْنك امأى :اراَو ممب 2

 دشنأو قرب اقف
0 

 موس ظالغلا ار طاسوُر د بر دَصيداعلاكَرشاذ

 ىليقامدد َتمداصأو ينارحرمابزس عجوز ,طاةديد#ثلاةظيلَعلا رال از زخاوبْزحاَو

 8- ممل موسم

 ونحو "نقط بش ان نشسللا دار ءالا نبا رك ذاهفةبازوبأو ىراعتتلا
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 4 ءابلافرح  ءاملا لصف

 ع 1 دوس تمض نيا 0

 هن رومتس سل مساةيدرحو سدعلا بح لثموفو

 موس 5ع «©#ةس رس 1:

 بد بدرح باعصأ ًاواليلجد رحانأ 2 قرافت م ْنإندبل "امد

 مع 000 نيو ادا 900 ادب معا ماو َرلاَتعَتلاك

 ناكل نيت ارحل اوتار عج اوسانلا ةعاجبب زملا (ب>١) مصوصل نما أبلعُت

 لمت ةرقوتظ رقوني ونافطغو شد رقوعورلتو هيلع هلل ىلص ىلا بح ىلعاورهاظتواو 1

 1 بزرحو معدعب كاد نم ودوع وداع وف موقا »ابا الانا مايل كعامل

 مم وق لكون اطِيّشلا برو حنو ورفاكل اون توهقفانملا 0 وهنا ءأر ىلعنيذلاهدسج و هراحص ألخ ءرلا
 تومصو 3 « هم و 2و2 م و)ه سد

 كئاوأ نوعرفودوعوداع ةلراعاضعي م مذعت قلي نإ و 00 ًامهف.هلاع ًاومهبواقتاكاشت

 9و ص ودع

 نملجرلادروو 06 ا او ماو نا لك ورقم نأ جلو نازحألا

 اط دلالو زولك ةالّصومار ارق دما ىلع لجرلا هع اميز اوهيزح ةالصلاو آر هلا
6 - 

 رس سا ساق ع 00 ع مو<+ه

 علطدب "يزل اسضادو لعاب ُْط هيسضقأ ى- حرخأالنأثيبحأةتآر فلا نم فرحا

 ىانريغو هو نيدحسميلا مط تاىامتيلا د ل كوادر 0 اوقنمهلع

 سن95 مو 6

 موديل اكسوتالوُبانأأ أسة قي ذنب سو ثد د>حىفو تل هلت د , رج دو هب

 بزملاَو ىبصأو ى ط ىأ لاما نمنح طع لاقي بيصنلا بز دا ارق َتور فيك

 ساس <

 ميا بْرطأَو عاب الا ءالا نبا لاه هدا + اوءاملادوروفةيونلا

 ىلع عمتجت ىتلا فت اوطلا بادوسألاو ةفئاطلا بز راو 9 انام لعل نمّبزالاو بيصنلا

 موتنا بزاحو قنة وهو بار العر ا |!ىقو مالسلامملعءايلا راح

 سمس ع ٠ع 0 هم يا . - ه ع 1 2م

 لاقو ميمى ايادي 4ياعد مهم زحو اءازح ااوراصوا اوعماوزكو
 م هس وو تس جرو '5 © صا © لسع و

 ما ع
 أنز راو بازل ريح 2 ا يب ودع هيور

 مسا يارم جاخ ساو دس 9 تو نهم هع

 التورم ندا عابس دلو بصعتتىأ اهل راكد نجت قنطو كفالاثيد-ىفو

 نهم وطلاب احلا مار وبازحألا مزه مهلا ثيدسحلا فو ب درا نم* ارلايروهمشملاو

 2 هيي

 ومو ميرضأدبإمعهنا ىضدرولا ا تيد فو رسكلا» باح 1 لا

 مده

 موضع ؟الاماوز ذاعكو ءازلاو ميطاشاو رلاوريثالا نب الاق اع ارم واه هزحن مم واعكتو مهتم

 00 كلذ نمفورعم ب ازا دوعسصو نا نحو راصفاضءب

 7 1 11 5 س ىو

 ابق بازحالادصسمىلا كأي 2 ىف همقلاز غلازالدإ



 هللا بار اثرساوهلوق
 مكحملا ورسنلا نادكحص

 ىل_ء'لهكتلاق ىذلاو
 ارادو» القاع لخ حالصأ

 هع هبتك لاو يا

 (07 * ءالافور . ءاللون 04

 و - مو

 ف ىلا مضت | كوكاجرحااو رح "الا نسغلا له ثني عيت 9 لوالانسغلا قرانا ءانرحلا

ط ا لعبستلا ءأن رحلات كلذودوعلا ىفءابر 1اٍبصَتن اوهاغإ وباقلا ىلعءانر ابر بألا
 يلمو تراب

 لس ىلعبيود'ايزخلا ىرعزالا اهلالب 500 اراذاف سعشلاليشتسير َمشلالاَذْبأ

- - 

 ثانإولاك اه رايس اليم ثقرهللا لل || « ألا قيفدعد 3 ا 1 ماج

 هَ هير رك

 هني رح ضرأو ا علا اهلك لردك ى هوب مأ دس اولي تاهمأاللاقير ا

زخا فورعملاا إو ةظيلقلا ضرالاءاير را لاك قمرا هاير :لبارثكسم
 د ىازلابءا

 لا نك نمكالعسا# را ترا
 2 - م

 5 ” م اءاو ل

 لوحي لو هيماق "نث دج «لقاعبل حارا ثرخلاو

 موألااهءزاوزئم ذأ , 2 ةباز رح 31 ت بول لأ قربا 5
 و رك دح

 براَحتو برو التل او بوتات يمد باتا ”ءاجنارأ نوكي تزوج
3 

 بيؤذو: لاق تايب ترش رو ماشلا:عضوم ٌبراسنو ثاعسا

 )ءس مس وس جسور سرات» و دم بسمع 5 5

 غ دربلا هب رح بنحب نم 5 4 اهعمادمروحقلَب ببر
 و

 ىترحاو حاسعأ| ىفو رمشلاو بضل يلج راى رس أب لي الأ روف لقب راحت و

 رهط ىلع قس ير لسقو: زمهيدقورولابْلكلا وكيلا كلذكولكسمْفا قا اللبلاب

 ىئرحْم ىرعزالا ههنا كول ةنيعالا شرا املا 0

 ع ع 5ك

 قفاسكلا. نءكئكورو هدا ساد دولا اذاناكلا يما علا فريز ل لثم

 اهتم 5ك ذ دع هلع 5 ومو ذ ىلع تدقق راسب طلاق وو 0 انا ارعأ سه لاق هنأ

 «نا الاس لح وعدو ة موس

 اذاىذلا ىّترْلاو هنعْشلَسو لعمق كرك دن ءقامتتى كلب 6 تا هداف

5686 - 

 ىدسال رانا ١ هنقشدح ىلع عقل ع ص

 ىنَج اس“ ل سملو 3 يرتال مذاق

 ا ا

 ىدعملا لوقىفث.هلاوألاقو ىرىذلاو ع اًنال ىوق هنارهسشت ف صو

 المن افَتوملا هلع ها م ب هك ا اذإ

 افي 12 فوقو قابلا من رفا لو هسْفلَت اذ ةيعاد عرمرم لاق

 و 1000 - 05- هما 2

 ىلع رج ادحاود عباد اورق قاع لثملا لعد رهن عمو لشق, فيكروثلات اءبالكلا

 ُ سه و: سوم

 ل اح ردرلا (بدرحإلا اوعحراذاةازغلالْفَشناو هضوهاملىدمىأَل مشا اهلثق

 1 يم

 دل ب6: ايم جسيم حمو هوسعزب بج ع م

 وضو



 1 0 9 * ١ 5 . 1 ه4 1 5 7 3 1 ا ا تول ا ع فعلا عاب ص وتلا ا ا و ا ا ا

 ب (برحإ) 2 ءايلافرح « ءاملالضم

 ماو م

 ءامدن ال اروضا ودل اوس ران هى-ورع اوقفقءار 2 الاق راهفد نماهشَف م دعب دارأ

 نا ارا ةدحاو ىه هحاسزلالافو ةدابع اودادرق سانلا اهاريادجا !!فروصت ملكك

 ىتنليقو « اهارام- لاه "يسم نارا لا يدل ا ونعم هاثيللا هيفىلتي ىذلا
 عاممهص ع

 دجال و191 طع وأ نلت نأ هيف ماذا مامالا الار ءبار 2

 بارما ار ءالانيا هم رعووليغو دبا رع ومالا ومنزل طلاس بورا 1

 ا 9

 00 عراة قل راما سوه ةو عردلار اعمار او موعتو سانلا سل

 دسالاق مورا

 - 8 همو 6 ه7 ه؟عو

 لص اذاءايرحلك اهناروع نم ىشلاو ا

 لوق هيج تاما دعو ردا دارخساو عرار هاير 1 1لوةين ب اودل اناكىربنءالاق |

 نأتواطلا اواني ذاو اعتق ار وهو سما ىلعءان ردا لمت نأ ىرهوملا

 نأاورمأ دقوىلاعت هلوق ل ءاديدر ةم-اتوُعاطلا و تيغاوطلا عب توعاطلات اال

 7 اوما هلا ىلا ىوّتساغدناصس كرت 2ك ىنعملاف عج وهو سذملا ىلع الجو هياط

 ىلعاورهطي) نيذلا لفطلاوأهناصسلاقأكو ت تاوىسلا عيجبم تت لدي د ءامسلا +

 ليقورهللاءاير ىلا و لفات ا :لالفطاامدارأ هناف ءاسألا تاروع

 اهددا نا مك نلاا ارح وكانك نأكل - ويأمل نرخ لسق و هسا .روظلاّيل ع

 رن وأ 1 ةالما ير شاب

5-5 4 

 و هج مو هقر

 مسد رولا نارحصت # انردقل ل ناوي

 ةننهجنو ءانحاو فيان عشا ساقلا لعب ,رروهلتلا قارس د- - او عارت لاق ََ

 ”ولو وو -- ش

يربك ًاوأةءاظعلا ضد ودورها نيبحغأرك انو ا عاملا ا
 هسأرب سمشلا لقت س

 قه دس 2 - ما اح ص ]|

 سهلا ار اناولأ نولي و هرب هد سج قيل كلذ لعب امغإ هنإلاش .مادنك درا ْ ظ

 ىطْعَبْثدلاةياكبسْنسايرح لاين را ىثنالاو كارلا عحلاو
 5 ىداالاداوُدوأ اق

 اناساكسممالاَذ 3 لالا 5 باب زسةنأأ
0-27 

 يعز ارا بمو هند اهل أن أ هذاشِْإ اوصوىرهوملاهدشنأ ادكهىربْنبالاق

 نالمزادالبرلابرضُ لئماذهو مزاخلا حلا قئاسلااذ هاهم افيكبهتف دع موكا 4ع
 شمس

 (لوأ برعلاناسل - )



 (كح) ٠ ءابلافرس < ءاحلالصنا 61
 لم .ِ 0-0

 نما حاضولاق ةدرفلااضأو هوبا عجب اوهيفعشو ممرك اوتيل ارد بارع ارو

 اس قيرأو الأ "5 هاذا ار بر

 دنعب دارج اولا * . لاوقأب يراك فلئردالز رك * سدقلا ها لوق ىرهزالادثنأو

 أين كان 1لهوىلاعتهلوقىف حاس زلالاقو دعا قمامالاماقتْويلا سانا ى ذإاة ماعلا

 انههنا ارت اولا دصتملا ناك عزا ورادلا ق تنبأ بارع لا لاف بار ار اوروستذارمصتلا

 889 سس جرت سم - <

 | ار دلو باعت |ىلصىناانأ ث يدها ىفو ع نمل حسو تيدشأو فراك

 لااا نأ عرج ادنع ْميلعَقَر أف هل ارم لحدو مهان اذا اطلانهموقىلا هخعهّللا ىذر

 نعود

 يو دصسلاب ارش ىعمنمو ىئاجتارود- مبيراختاو يملا قتيقفر غهنأ ىلع لدباذ_هو
2. 

 , أ هبيفعشوم كرش درذ هان دل بارخو لبقلا بار او نياايَناد م بيراحت

 اهفشوعمتت تلا بيذ جلاب اهيفنو سلمت اوناك ىقلا مهذجا مل: ارسسإ سب راحو

 ئثعالا لوقو ةالصال
 سلقك هم سرع

 قار بالو مول مْبار* .* اوصال ا كرتو

 | الكا هنموتا يضر سلا ثيدحفو موقلاٌمدارأ ىرسهزالا لاو سلتا ىنعيدارا لاق

 8 هارت عجب بير راحإو سانلا ىلع ع و سا ارذ صو سجن آ بنكي ىأبيد رانا

 .ٍ ا

 0 مما ا ل

 سلاجتمرك نا ارخخاو دوس ناو سمو ىلع رف اعتاوقو سلجياك ءاءزعج م9529

 ١ نموه كاذكو لاند اهتم اجاب ةد ع وأ لان ةفشح أن ع ”لومملا

 ديشتأو هذرشلاباررمملا ىهست برعلا ىتععالا تل

 و. ه0 ع

 راتىلاٌتقيشةردوأ 0 اها روم بمدوأ

 ندر اخ ومالا ورع فأن عمسالا ىدرو ةروصلاة سيلا ورصَقلا بار ,كايدارأ
 ل7 2

 15 ارتب ىناهضرلا بار رنا لمقو هه شياموأارم هقدارأ نلذملا عبر ىو ف عفر بيا

 نمءدعب و مسيف مالا دارغ ةنالانار با ارنا ىعسو ىرهزالا لاق سانلا ن دعا كلام

 هلوقبتح 7 نعاس امه. ناك اذا تالفلب ينزاةلاقب توام انا
 5و 7 ل _ 5 ره

 رعسم ىنع هيج أم و #* اهفداهو فسم براحو

0 7555" 7 

 دارأ
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 ىذا يسرا
 هم 2 5 سس #9 يب م6

 نمور اناف هلوقىن عل هلياسم دباس ىأ يدبر بورك را ن .دهزتراربلا

 رت هرسضص ع

 نيوأسمعأ نور مها 0 لل لحل عازنل |ىأنيكسنلابىوردقو هليدبرح

 - 2س

 هنعهللا ذر ةرغملاثيدحفو هل ضال زوامل يشار تلات رخعاو تيويك

 ثددل اى و 0 رلسدقو ند د دسم رات

 سم9 -ه

 مه 0 و 3 00 0 5 ا و

 20و ورا ىلك لم يبرح موقن ل 1 ١

 ىةالا لوفد تنل بلكلاو

 ما جه 6ث م تورد 4

 ىلاعسلا نوناك ءانينو 5 سس رآ ىطعشي ىف ارح ومس سو

 هئانوهفاشمى عدنأ اه يستر هلورلاق انها لكلا قمع را ألو ى ءرهزالا لاق

 2 ورع ده 2و » ع وو © ل

 بيؤذوأ لاق هبَصَعْأهرحوهنضعأ ىأىريخديلعتا 9

 بيق 33 حتما نانو 2 اك

 م ع 2 َ مو 2

 تب ارالا امهعدقا ىذيب سابع بالا بكمال يلع ءثيدحفد بوعد

00 - ٠. 

 نزااوبر درا نم هئأسن ىلع لخذأىتح -نضح نة شيعثيدحهنمو َبنصواَبرعل
- 

 نرسم برو عاب يسد ا نا ىشدعالا يد >-ىفو ىاسن ىلع خدأام |

 يف

 موش أدبرمكلا واهلا لعأقاوادنع اههثءهقاىضر ربل نب اثيدح فو ٍبّسْعو

 اذااس ,ركتان الفت را 0 ةيرعلابي ردلاو اهقا ران مناك امل مب 0

 0 و هم 00 ع ع يآ ءِ 7

 هتفرعو بضغأ ا ىلعهتلج .و هصع اىادس قل عش 9 انف 220 ع 3 ناسناناّشد در هش رح

 هو م دكة 1 هوض ا

 ىبرح موقو باكلاك ب وخاو هعضوم ف روك ذموهودْر ه-هلاو مكان ىورب و هم ب ضغراسع

 ى ع-95
 بر نانسو برو برح هلامنانالا ىلعابم اعدفلوقتثرعلاو لذاك ل عةلاو أك ْ

 وى <-١و

 رعاشلالاق هيرد ل سدح ناسا بولو ادد ناك اذا ُبرَدَم ||

 مو همض رو هر

 بر نانسافلتءزفاذإ 03 10

 وسما م 1 - هع 29و55 7 صس

 ملاهي هلالي دورس ن حاد 0 اترحلاو

 ماع | .اذااهرمشا لاق و اهرمشة تناك اذاّمعْلطل اًيَرَ |ىره زالا انوركمدح .وهيرزحأو

 بار ءالانءادشنأو آر غلا ىهليقو اولا ىهليقو لا ار .ركاو
 نور هةسضءوو سومر 2 ب و ه- 1

 اداسمن تب رحل نيب هارت 33 دينا ا ساسو
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 ديف يس ري خف عت د هداوسرلا

 بز ءابلافرح « ءام الصف 2

مأ ندوهوةروسكم ميملاوامبافراع بخل افورعمىأ
 ثددح ىو ءاطتعلانمءاطعللك ةغلانملا ذ ة

 ده كو

 ىأ نب ران ب انأ او هلثما هر ايت ىلعف لاق امهتعهللا ىد رسابعنا

 01 ذمأي راحت نكن ناو بواحدة ىأهب) زر نالفو هبراحت ىأن الفي رالف ط

 تدصنلاك ىتالالذكو
 برس مأتةأانبحفانأ ل ملسأ * تل ناعم ما راهكالوقو

 00 دنا اوسع رات وأى راع 2 مم كاذكي ف روق
 000 يه-

 قصف ة لا وردقا نورا نيل واغلاق 0 0

 5 مو سس ات 565

 ىلا ة درب أنأريسغتلا ف ىورو صار اكل اف تازة الاهذهنإءالعلا لوقّنأ معزىولا

 ني يااداو وسن لو هيلعهلل الصبا اديربن ا ضر الألسوميلعهقا لسن اًدهاعناك

 هللا لص بنلا نوديريةدرب أب موق ركةدربانأدب رب نم 0 لسوهيلعهتنا لص ىنلا نأو كلذ

 هان هلع اف لد ريجمأت أو هيب ”ىلءهتلال !نافلاملاا وُدَْسَأ و اواَعف مهله ءاصصأ ضرع ردن وهملع

 دخن م ب اذخأبإ ولتكن مو هملص وي ةلاملاذَح | أولتقدق ,نمهكردأن مند سهأد

 يا » هس

 بارحاهعجبو خرلانودتلا الاةيرخلاو ليبسلا ةفاحال[+ ولالا هذال عشقي اولاملا
 سلا

 كنا كدر كلان راو لارا حامزلا فدي رك ادّئالو ار ءالاننا لاه

 ' | هدشتلا لتر خالا نانو ق رع وتنعم 7 و مت هيرك ةيزحلام
 وع 5,

 هبل_تيامدعبالا كلذي ىمنال يل ىذل هلام رخو التو لق مهلوقنمدنو يسااكحل#

 2 28م يسوعر

 هلامدخ اذا ًايلطهسمل د :هباطلثمأر رحب رك هءرح لوقت هي شعب ىذا هلام لح راس رح ليقو
 مة روه م

 ىفءاجا ذكهريثالا نب لاق ا ءارح ىلا اوج زل انوكرملا لاق زدت يدح قو ةرتالرمكرو

 1 كلثءاطائلا ف وزغملاو در موشي تي راحل رح عجيةدحوملاءايلاتاناورلا

 هد اس هع 1 هد _ ىد#| 897ه

 هنر عام ىلعهلددب رحو بيرو بو رخو هذهبل سىأ ةلمبرحدقوهرك ذقأيسو مكشئار

 88م ل ع

 اك ىلعت لافو اذه ع نموهامتإابرحا ووهلوقو هياعربخب قدع نمهعشبأم ىلع هتلادىأهتب رحأو

 ىرهزالا ىيحتالوهديسنب لاق [(رحاواولاة فاول, ماير اواولاه ةنيدملابة من ببرحَتام

 انو وهو ايلى أب لبو هفهأك هلامْدسعب نأ نرخ ا راد بلك

 لاق يَرَوْا اوما وقف ليعث نبا هتيرحبلسىألا بير راو بح

 هج



 نإ ,رح لاق غضومبادحلا و هيلع عي اتشلامهيكنأدارأ

 م (برح) ءابلافرح م هالللصن
 يو م و صا هسه < سلس 9 مع همه

 ددعب 37 رءربااصتصمو - هصقنو انشا بلحم ردي

 مو ماو ماس 29 سس

 هز يل واهلا 2 ٌتءاسُف 5 و واب باجطاع ون تدرب دعا

 عومي 10 و كلامنبوهفنمموقةيابسون اسهازْش 0 تسلا ةفنخو أ لاق

 نيئدنان ءرثكو دف ىهواهيفرُب تك كمر رقذيرق ةىكداربت يدخل اقاحلا ل
 »و رم <

 لص نمل ةب وتكتتيشا-شدجو كربلا لق ال ةبعأ قديدلاو اهنودتشي ا :

 رم صاف رص رع

 ىباز 6 1011111 ةرعل مسا ديد ىف مو باَكَلا |
 مومهمص سن موس -

 ناسية نبةداز فقع منا 5 نايدصا ىكديدسح ىديدسح
 همس 6 9 0 سس 8-

 نس َتراَوْبْعَأ اي دم »ناسا همها طدق

 نا 270 د دوبل 00 ا مر

 اهلَمش ف دضِبلا تّسساذاف رطمتاطق مهلوق نم هلاصفأا ندم و داولا ضعي حرخت نأ قب رظنلا
 از رم يكرعضوم ابق ذ أ قا 21- ارركذيىدبعلاٍبَقت لا

 2 قرطلاةاطقلا صوخلاك ايس 4 اهز زرت ردو

 انا ألا ضيقتبرْخلا (بحإ رظنلا لامس را رك ذنادوخجاو

 3 ترعلا نعشداور ءاهريغب بي رحاهريغصتوف اريسسل الوقاذه ب رسلاقما ماك فَلا

 قد لس 0 ى هس 5 ىهمو) وة اس9 ى هم 2#

 000 /لقودو دريغصت ديو دو بيتو اى 1 درو سد تف حيرت هوو لسمو
 ميث -

 دمع كو سو 31هسصذ ىو -ه

 رات نهرا كرولا ءاعريغبر غصن ثدن أي كلذ لك ٌق يل ةغطملا بقيام

 دشنأو رك ذتلااهيفىارعالاّنا ىو
 و مم هس 28ه 95 98:2 س7 تك 10 : :

 هبارحخى طتلتاقالاهرك هياقعءافهبرحلاادإو هو

 لتقل تب رد زا ع سلا ةردان فار ا و ابن ةفرعألاو لاق

 ىلا ساوبهدممنالوز اوشا :رهرالا ب برح مند تعفو لاب ا «رسأ هعجتو جي رهلاوأ

 و 9-0 س 2 و 2ءرود © 5 سن 5 -

 نيكرشملا ذالببراسارادو ثنؤتفةسلاسملاىاامسميهذي ملسسلاو للا كلذكو ةبراخنا
 : : 0 او عض 2 2م ا 5 0 3

 لحرو ىءعاوراواورتحاواوراحتو اءارح وهب راهي راحدقو نيمتملا نيد ومو حمصال نيذلا
 ه  كسو يومه دى وه

 موفد وح بحاصبار ل را لبقو بي و مياارسكي تر كو

 7 عد مو

 ١ رخالجر مهلعثعباف موبومقا كل عشيدحفو هود ع برات أب ر2لروةير ع

 فسنق دام بقتملا هل |وق

 قزمملاىلاتيبلا بسن قرطو
 ييععم ورك



 مسنلا ىف اذك ليعالا هلوق
 ى ىذلاو بندهتلاو
 ماليعالا ناويدلاولمكتلا

 هيف ريكا

00 5 
 نمفرشأ مةبدخلاو بادحلا عما عافترا ف ضرالا نم طلغلا بدلا بادحو باد

2 

 1 0 ا دقوا تالت رك اير يتكرر

 52ه هد 56

 اص :ةايفرتبدنل انيستا تلال" الادارأ ليقوم اىلعدب ديرب
 7 3م

 ليلو طي عماوألاو مه د“ اهعقري ضرالا با دحْلتامو

 زو جدع و سس يس

 لاف |. لب مدام بسس كالا ديريك ارتوهلقو هحو.مءاملابدحو

 ”ت 8 س

 بدح لاقي وهعافتراوهترثك هيدح ىارعالا نب الاكو 0 ريدقلابدجلامعتلجت ٠ »* حاملا

 قدزرفلا لاقو هعافتراليسلابدحو هجلاومأو املا ريدم

 و - دود هاو هدو م

 هرصاعأ تحجاهو ىمجملا ِبَدح فَ 23 مدع مليعالا نب نم ىطاادُع

 دع 88

 30 كفوف | لمرلا ب دودحاو لم راق انيس كسرت 2 ا
 و١ »و هو

 ىا رلالاك ءانَدَح اهدحاواهقا اوثرومالا ب دحو

 5و ووس وو م 2 ه عم دو 1 هه

 الومأم اهريخو رومالابدح 5 هتازئاذااهمزسأ ناو سه

 هس اخ عال ع رع سس ري سوس

 دإ لاولاك هل اوهلاش هنلعاتخ و فطعت بدنكعو 20 حو فايس ب بدحن الف ىلع نالف بدح و

 ورمجوتأ لاك ىرهزال الاوو مهيأ تبدو اهلو ىلعأرلا تبدو بدلا

 ديزول لاق ا هبلعَتْةْهّشَأ قى أ ًاَمحهيلعُتت دو ا دحبدَل لاس

 23 , ” © ع

 ا 2520 هناا 0 بدلا 00
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 رايد وريبدح ءايذح اهل لاقي كلكم امدح ةقانو اهرهظ معو اهفقارح ثدي ىتلا ياذا

- 

 2 مح دك نه) و

 بدملا يمدالا لاق وداي ابداء تش ةديدش نحن دوى را :زالا ريبادح ب دح َنهلاقي و

 ردد اولا س1 اءرَدَكسا هناو وعر الا لا علا ض لقد دلطاف ررالارولاو

 لاق 2 عرس بد اق يسوو اوّشلاوممْلدلا و

 بدخول هأن 20 رقد كتإ دار

 امهادحأ امأ اولاق اهاكلج رلانال ين انْيسءامه دامها سرفلا قيظوفو ورمضالالافو

 7-0 مه م .7 د هب و 5.6 الا 5 ىف ا ل َُق 2 5-5 9

 ةدشلا ب د>الاو عاردلا ءظع نطبتسمق هرععا ردلا ف بدعالا مهضعيلاو ولاف ناف رءامهف

 3 همو ى”ك

 يليقعل امحا هلا نة دما بو

->- 



2 

 5141 (بدح) ءاملا فرح 4 ءالالصف

 لمفطلاق نانرم رقى راتب اذلا روان

 : : بم لو دقناصحُساَس ع ابابا 4. او ادارو

2 
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 ناترنجتامهو ةرسسدملا ىهرسسلاةينحلاو رتتبفلاة بدسو ها قيرطلا ىرحان

 1 مص لوالاو لاك 3 رطلا ىتيحانىدحإذخأتىاةيدتكل !ىهل.قو ةروسكمنونلاو

 0-2 ىو سر 9و تو 21 0 9و

 ١ بنحو تايقعم ع نهوباش# نعو كامل نهتاحلاصلا تايقايلا فثد د1 اهنمو ةلاحرلا

 7 ل 7 م 2 -

 ٌ بذجو بانج ليو هبنجىلا هداه ب ينجو بونحو مفك. رحت اينج هين ريسألاو سرا

 ناكاذا بحول يبا رسكب بانل عوطسراد ةرثكلاددش بنك ليبقو يمانع ع

 وم شاص د هو 6 ه

 ا -. || هدروأ ل اناورم لوقو هاوق لا اذهف ن كنالو ك2 نيتاورر هل و دائما «ناكبنج اذا ىأ دايقلاس - :
 هلوقو عمدا م وهو ذه نممارأو ات ان ليخوهلوق صلب مكن ا ىف

 : 4 34 9 0 0 ا بْنَ دل ا "اك لالا راحو هسبصص »هبتكب نحو بئانج 2-5 م5 و بح هاك ص وو مر « يل 2
 1 2 ضءيفادكحو_دحهلوق

 همييعنا لبي ا للا يي الطلاب داو بدالااحو:-هنمرخ الا

 9 و هَ وده - ةهمو < هييععض وك

 تبذح ب ةدلحةينجلا و هي عل نش :اطدتدتح و هينيح -ىلع ا رعبا 0 هينجملا

 ايدام قطع لع ه4 : او ان 5 و ب بالعلا 78 نمقلعلاقوذ دوف ىره ةماعلا نييزمت ريعبلا

 ياكل ر تا 3 عنيفا دل بطة فطْعأ ببالعلافو هش

 سادس 5 1 2 م تهل س52

 لحال قأبسا اوناكرلا ثيدح فو َبكرتياغلاَب رقع , اذاف سرفسرفلا فاخ بنج نأ هنع
59 

 الو



 ا ا م نبت

 اة دعو ريتا

 نافل همسات ريح سرنا داري ث ى ل

 ين ابل , .زكيشو ع - تلك 1-2 5 3 ا

 ك1 (بنج) © ءابلافرح *« مطالصف

 َّش سهو هم سي هو

 بعاجناولاق ىناملا عسل و اديد ثاعرصاماواتسامإعو رصملاب هاجت اىره الا |
 د ىو

 ىشاملا بما هديسنبا لاق #3 90 قو وارد ايعاج 00 0 ريرشل |لجرلات دن ماضدأ

 5 سوو 8

 ا بَمْجْلاو بافلامى ادا يما ريرمشلا

-2- 2 

 ل وق هيمو ضر الا عمّدَما سس ل !بعلحا و كنتو م هريس افلح اوه اذ اعلم او ا

 ٌةامعاس ىثنالاو ىرقل انزو ىلعنيءلا بعاد ل حر“ ارفلا ١ اةفاناراسة موج ١

 ةايعللاو ءارغلااهرسسفامب علا فرعأ الرعب لاو ىرهزالا لاق رصبلاةديدّشلا هوءاهلاب
 6< 8 9 رض

 تيعلجأو ( ىد :لكيةديد شل ةقانل هابل اهديسنا ريكا نم دو سوكدك لال الا نم |[

 قونلان مة ولي وطو اعطال يدذاعمْ عساك ثددحلاىفو راسلا فدل الا[

 هسكرنك ل قو ريك عل لبس ءانععوهوأ امج ىوريو م فلا اوهليقولب وطلا

 5 مهر ىو

 يلح ةقان ىاب رلافقسيذسهلا (بنلج) حضوم مح ءانهاسو ابشن . ١بعل ص ليسسوهو

 يجر 5
 حامر طا ارعشدشنأو هبل هنيه

 - نو

 ديلان ل يدنا ا

 هَ م

 ها نانا هريغو ناسنألا سس اهلا ة سلا سنلا (بنج) :

 ارا ل ا“ ا

 هاتوا 0 ا 66 ىعع ١

 32 ا ةيايسو يل

 0 د رتل نفسر رار ارا ةسناا ١ راب

 اكل جراّبنجو اعجب لفقر ىذلادح اولا لا بد اوبل ٌحمْلنإ فاعلا

 م سمعو 1 را ع 5 252

 افةعتمب اج ىشع هن اكبدنج لجرو هيما تي ىنهشال هبناج

 م م<-

 م ىل اربعالا نان ءاأ
 8 0 5-5 وى يف همو ع 4

 مو - م 35

 هبل 'احو راو اوه دا :ىفىأ اري اخ ا اولافإ داق ابذ ينيك حبش
 م<ء

 هاش ؤتأع 000 لوشن أريزعلاليزتلا فو «ب.بىلاراسإلانيا

8 

 بنللاو هراوجومقلا برق فكأ هقلا مب ف َتطرقأم ىلع هلوقو 2 3 ءارسقلا لاف

 سد م اج

 هد هو

 هللا بْن ف هلوقف كار الانبا لافوثنةوسْج ليله مهوقهنوكأو ىلا مظعم

 ىاعدعنا هلا رطوهىذلا قيرطلا فتط رام ىلع هانعم حاجزا لاقو ةفطأ نمهقلابرقف



 (بعلج) ءابلافرح +« مجلالمف 6

 ا ليسا ادن ىلمغت ةعئفلاكو هل يقو ءادرلاايأ باب او هل فاول

 1 نايلخلابى ىنكامنال قو بلا اانا السلا نه هيك بالج عفباو

 8و ىو <

 لاوحأن ميلان هشاو محن ةلاح ىلع هنم نوكيورقفل ازا س ردلملف ىأ ىقفلاب هلاقشان ع

 باَيلطاوُكملا بايللاو تبل |ل_هأ ب >وايندلال_هأب حني عجل اسهتد الو ايندلالهأ

 هيو لام سالناو باش نب هسنإلاو قليلا دسح ا هريسفتي لودي ونس هيلستم

 5 نملستعا اذا لوهيلع هللا لص 2 اهنعمللا ذرة ثناعد دحىفو برعم ىسرأف

 طسو ىلعام م.لاقف بالامثنيالاهسأر يشب دف فكي ددخآف بألملا لثم ءيشاعدةبانحلا

 ْ باع ضءبلاقو باو لحهللاقي بّرعم” ىداقو مورا امبالا ارآ روهنمونأ لاق هسأر

 لاقؤ فم ءا اوس بلاك م غلا هيفا اموه وبال البال اوهاناثيد هل اوىلاعملا

 شاملا هبي شوه احا ع لدغ ناكتس هنأ قه نالح

 2 9م مس < وو ١ موو #» هو

 هدم ةرلكدما هنأال !شاملا نول ىلعردك ًاريغأ |! .وهودن نال د اولا كلملانايالإو سب ذهتلا

- 

 هلو و 7 س

 ناو شالك بح فيتايوهدا ل نمةاكزلا دوت للام هدحىو طبامزح مظعأ او

 لاق فق نمرثك ًااموديدشتلابالا بار ءالا٠ نمهعمسأ ) ةفينجو أ لاق فورعمىناطلا نم

 2و 9 0 #8 م1 ملل 7 وعدو

 ناشي ن نأ هب سعاععلا ن نبل صلو لامن ةزرخ بلحتيلاو ا م

 ه تهرب

 ظ ىابرلاقةز رن اهدهىرهزالارك ذ دو بنطلادنعلّربالو بغيالومربالف باعتبلا 2

 |اسم را ارذلادعب وج اوهو بنل بارعالا تاز نمو لاق
>5 1 

 ةبافجو امل حشو لحالام ٌدصلاوهو احط بالج بر ( باجل "هلق هوبا

 ا سد قءو د سوو و هءوذ دى 3 0 00 ع

 لات ديدشلاىوقلا ب و ةعقك'وإد , وطةيطج لد او ميدقلب ةومهلومريبك
 92 5 م د ما ل و 2

 اكساهفر هلا ةمبك 5 ايدل نزعل ادبزت ىهو

 هريسع ةماقلا ليوا لجرلا ب لح اورو لاهو هس ومدي لاما

 سس جا

 57100 دل حاغمب ربط (بدج) لْملا لاح الار ببذل لد ,وطلا بلا

 هلك ةباعللا وعلما وءامعلطاوسعللا باج يمدلا بابا( بداجإ)
2 

 ةايلانةابسلس ىئنالاو 0 بانباذر ماا د ىرهزالادشنأو رشلايثكلا فانا لجرا

 65 م5 ةم اعد

 بءرجباو نعحراو نعرجا ىلا ا مف روج وح لطام لالا نمو و ا ٍ

 طب اودتماو عجطصا اذا ليقو نيالا "ماو عر صانا انابغلجا ل جرلابعلجاو

 7. 14-3 طيح « و تاس ةقاابلا# لذ «خ رح دس

 ىرهرالا



 ا ا يا ا لع كس ل

 م. ةزسارتز رييرع

 07 01010 ا 0 ل

 كلا شح 1 عبو ص بنار تن كى نس ايلا ل ل بث يم مرح نعل معو

 كاس يلا ١ نمط (نا حا و 0 وبلد يع 0 رس 0 ار الا ب م ع ا وملح 3
 00 ١ 000 ش انا 7 ةماعلا 0

0 

 مه____(بلج) _هانافر ىللللق
82265 

 لنزتعكلاىفو الد تاك بلح كاذكو ٠و قاد يَا

 باِيلملاو لح او ئرقدقورسشلا مهدعوو مديلع عجباكأ كمر طايل ْ

 بوثوهلبقو اهردصواهس ًارئارملا هب طعاد رانو واب عاب وثبابللاو سيما
 0 ه 7-6-5 وم يا

 ياللا نييلعئراذعلاَ 0 ع ةيهال هو هيي ىذ

 هدو

 لو او ىراذعلا ى ممل اى ىهفاتسدن :وكله قرف 2 ”الهنمدنم ءاروسل اثنأ ةيعال ىثزهوق وق عم

 و زو دس ع اس 2-1

 واعمل تلاع « توذكن شيلا لاوسبعمالك ةيئرملا

 عل و راخلا اودليقو ةئلاك يو طعام وه لءقو 1

 تا افضيلاك بَيلك دقواهراز اىأ 7 اينما عيباص

- 
 ا 8م ©  لص*ص

 اساحت نبااعمو ا 5 ايناءاقشارل ىلا 8

0 

 زاسجلاباب ءاللاةيرعاعلات 15 تكمن الات ند الج نم نوني زعلاليزنتلا فو
2 

 تاع و تيباكدقوس .الج ةعامجلاو اجا هدحاوا ميل لاب المقأرملا باس لقو

 د هه

 دع ايابلج ل بللاداوم 5 0 ه0 03 هبابلج انك حادث علا 2

 مهمه س

 بيلا ليلظنالعج نيالا انآ هبل -و 0 دة شماجال م ءدد 0

 وذ موس ١ ةءوس مم

 حاخان هيدقاذهو لاق تا املا سنوي لجو زوهدو دوهتيداوكك و اللا

 كلذ فلاشام نحن منكلو نيةءلان عطا الرا, سنألااهسيفاسغإو من“ سل ار

 ىلعوبأ لاق فلك صساو نمسا هلو اًرلاو هىناثلان دمكل بيها ءجر وعون نك ام

 ود نيلصأن ب نوكنت نأ ةعدرالا تاودؤتعثواذا| ميال نون أكلذن مةلالدلا<--وو

 نكتلف انجل امو 3 رط هيىذتعينأ بحفل ذي ولم سس عقاف  مطثرخاو مترا
 5 هو ع مءودو

 نمىلو الا نيسلا تناك اذا و لص مطن ربا نرم اهل هلي اقملاءاطلا ن5 الص ىو الا نيسلا

 له انمح أن 3 هىلعشي دحىفو ةمشالد بانل راه ندا ناثلا تناك السبا تدعقأ

 رقتالد_عيلفهلوق ىنعمو لاق رازالا باس ماا ناو ءالا نبا ًافافضوألابلج . رقاد عيل تيبلا

 رازال بابا ارعالا نبال وقى ىعم "ىرس#ا نرالا لاق ديبعوأ لاك اذوغوةرخ" الارقلدب س

 نو للاكل ذكود تم عجيل أضف هيتس ' ارازادارأهنكلو وشل ناز

 | هيئرت باكل اىدو 6 تخ 34 دونت ةغالاوهلبق و ه ةأرملا هس ةقدملا ََن ودع ساو

 ىلءيضتئلواشبلا دهر ىارشالا ناار ١ ١ يميل عباسلا

 (لوأ برعلا اناسأ - ؟)

 ةطسرغىفاذكامهشأهلوق

 ىفم23:ىذلاو مك ا نم

 هييعك# تك لانه* 0 |



 ”رلهكشلا لاق باج هلوق
 ىلع نأدارأماللا مف نمو
 سيععم مىتك ةدا-ةذوعلا

 هئانحاى نعم هناك هلوق
 هسيلعر عن لو زمسنلا فاذك

 هسيظتت# ويشكو هرركس

 (بلج) ءايلافرخ < ملال مف ل

 : 1 2 1 2 2 0 م
 ةيلطابد تع هبشق سلح دقو بط ىلءىل_ءعةدلحة لاو هعاسن اوهتفص ىوس هيرسوبأم

 57 © .٠ ةموص- هذه م ا . 3 2 1
 نخأتن ا الحالاب ١س يدل سمن يح هملعا عكر 1 رو ع لءعن اوهلدق و

 ري اهغيانلالاغ يللا مه ىشو هملعس هدم بقل س ًاراهسْلتةَدكَمعطَق
 “َء 9 2

 5ه 75 بوب# 5 5

 ماو ابت اِبَنقلاَةصَتك و هيلو نا

 0 5 59و

 لاقو لطااهعجو دا ملعون ل كس و حيقلااهب عقرب هرب :روربعص نق ل هدام

 اسر وىصمن ةمقلع

 و5 هام و ا - ل0

 تلكم ينقال لع < ه رم هبابل جوعإ

 بيلا لع الاخت مدلج ف وعلا لمص ىذلابلحماو هردصةعسسأ ةلاطا لامي أ هجر 2

 هس 7 2 1 و عهدو ص 30 1 و و 0

 باستا ميت ىلا نيكسلاةيلحبو 00000 طيخعربلاو ريدبسلادلج مالا ع وغلاو
0 

2 

 يلا رادلالو ءابز اوي تخريب هيفاهلحرلاب باو ٍبلحاو ةديدلا ىلع

 حئاروزحو رون هيمي يبو حالا لاق هلاديع هيلو للاب اجو هؤاطغل حرا

 لمَ هءاصأد قو
 «٠ م هم

 روطم جئارتارس .ىلع د روكلا بلو ياس تيل

 قلع عج قالسعأو * يروكل وقالت *0 ا

 روما راددارأو رهام ارمسبلاو عاهد ادلب علاوي ن لكم سْفْنلاَ ولعلاو
 < وم 9 - .

 ةقانلا فل ىلع قلتف ةفوصدبؤت نأ يللا هانح أ هباو ل رلا بلجو ينجو اروثلا

 اذكواذكن ءتلح لاق :وْددِب يوجع رضِبللاَعي لصقل مي الئا نيعوأ نبط لقت

 يلعبان ابي كيل ىو ٍقْدِصَمعشُي ف ىأق دبل ىلهنالاقيو هتعتميْأ امل

 اهواك اميز رك سايقلا بلا لأ ًوميلع َّنَسوهيلعَسبدقو لحالا كلذكو ناسنالا

 باص توم ايزل باجتلا غلا وبلملا و هنانحا عمدت "اكميطايهاور “ ”ةأكل ا نم
 ا هس و لهو 27 7

 رس طب ًاثلاق رلكلا «موارت وعلا باص لاوه لبقو هيفءامال يقر

 5 و ه

 لزعوللان ءرلِمامٍسبالو 9 قول 1نلع لخ تسلو

 عجل وهيفرطمالورق رو 7 نيل بما ريكا عموهبف منال لج ءرب تسل لوقي
 86. ك4 85-2 مو

 | تيمكلالاف اول أ لثم اريل اوعمتاذإ هباماوبلجأو داعى[ ةينلج أو نالحأ
00 

 اوبلح أو ىلعار روطاوماح أولو د ىيررمذى مو ىايرحاكان ىلع

7_- 

 بلحأو
 كيلا

 تي



 وك - 5 000 /

 يوك نكن ضل ا ةراججلبطا داو ردا "كامري ا

1 

 2ع (بلج) - ءابلافرح « ملالصف
 امستمل اسا

 مهاب 7 ى هلال سو ضاق لاف هنأ هنعدلا خر بزاع نيءاربل اع نءئىورو هداوسلمللا ب ادارأ

 لو نأ هنالث ل أف. نمهباحك ا ووه لدن أ ىلعم عحاصقس دما نيكحص أل سو حملا

 روصنموتأ لاق هيفا ار ةلالاق جالت نست فلات حالت نابل ملحد
37 

 وهم م5 © 3 ا

 دوج قات عض ولالاو مآ ارا هش نابٍاو يلا هيفُدميىذلا مابا

 ةبلللا نمهفاقتتاوهتطساوفو روكا دق روهتادأ ًاوهطوسسك ا | راد و 1

 ةمعو وهو لاك ءاملادبد تو ماللاو 00 : وِبَتَعلا ن له ىتلا هد !ىهو

 ا ةنايلج ةيفاحلا ةطيلقلاةأرملل ليقكاذأو هئاقحلال ادب ىعسمارأ الولاقاهفامح السلا

 هراهظإ ىف هلا ات امديرب رامه و نسوا | وفيسلا حال لا نايلجال اهلخسيال اوتاناورلا

 اعنوكيكلذا اوطرتشاامناو اهب ىذآلا لقت ن نكيقرهظما نال حام رلاك التاناعمىاهيلاتقلاو ْ

 ةرشقلا ةبطساو يبارعال انيس ا ع نع سبل أو مدلا ب اجو اصول رد نكن

 تلعاذا ىبعصالا - : لب كنا وبا َبحدقو رلادنعترمل اول ىتلا
 وهو

 6 باحوِبلا وح حورفو هلام حر ةثسلل لاك » كعب ليقءربلاةدلحمحر هلا[
 6 قا 00

 بوقتلاودلذا ضونن دع 5 لج ح ورق نمر لافاع

 9 ا

 دشنأو ىلا ارعالا يأ ن نعاهقبطي مي ىأةبلجءامعسلا امو ا

 3 و هم هر7دود و هةموو

 اهرينتتويكْسلا اتسيةدلك « ةيلجربع ا

 ذه« ء ام

 ترض اذاءاضعلا بلا منج تدق ا ا نمٌةيلخاو ٌتاودلاهيفذخأت

 | ياا 1

 لاقي نامت الدم ةملخلا ليقو ةديدشلاةنسلاةبأخباو اهكوسلدواهدوع طظاعو |

 هم م, هع

 ىهمتلا» ا نام: اة يلكو نام .لاةيلح انشياصأ
 هو 5و ا هم

 راتشماهينمهراج سلو * تيرا انانانوسبال
 هه« 7

 شنحن نا ةعنرع وعن كلاملاق عواد لاما لا ليقو ع واتش هيلو

 0 اونو خفالىوزيولضتخاوعو ل ١

 َيذزإو رابح ع وُت وُنباةباَحْنِم 21 هتيلوهيبك نيام اك

 رِددلافدوكت : يع نم هر اوتراتكاى :رب نسا لاقو فوحلاف ةقوسر مكاو ةنعطلا زرالا و

 وهلبقو لح لاف نوكتتديدحتبخاو دكادتلاو تان الابلاوذاو 4 عرار ننال



 مال ا و ا ا ا
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 (بلح) ءابلا فرح « مكالصف سنن
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 ام س 7 سو © يد تت ءوس

 ىرخلا ىلع لا ىفهلاثح مصب وأهسيلع باع و هرحب ريف هس 118 رلاعبتي نأوهو

 1 4 ا زلال هأ لعق دصلا مدخن ةقدصلا فر الاه ولا او كلذنعىسنذ

 د نأمأ 0 ىهتتاههتافدس مدخلا هك امأن مل اومالاهل الك نموهملا

 ىلالو نايل لابيشالعاَبَجا وهلوقلمقو مهنا ومهشام» ىلع دمونك امأن مم حتاندص
 سماد

 الزاد رتل ءاسىذلانَلَلا وحاضعااىفو ١ عارم ىفاهيود ستين كل دداشمألا

 ةبقعلاثيدح دلو و هيلار همت بلص مح رشات نكلو تاق د سنان ه«ءابمؤروقلاتمملا

 مالا نبا لاك برا لعن يعقتى أ ةبلحملاَبرَعلااوبراسحض نأ فعادت تويم 35

 7 و

 دءءعرو هعضومفروك ذموهو ناتطق:اهتكحءايلانةءاورلاولاق ءايلاءقرطلا ضعب قءااذكه

 8 1 وى ه-و 4 رك او ىس سو

 7 دب ع9 نس سو رىيوعاَ »و سس هدد 2 ا 0 8

 تا نا 5 اعاك نهقافنآن ”نعامج
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 تلوم كادر 0 #2 با ىغلا اركدلوقو

 5 رى 6و ب م دمو 51 0 ا

 ةنانيلجو ةناملحو هنابلجو ةيلحوةب الماما ا و 00 ايلا اوحاهتقاسدارأ

 انا ” هوو

 ل دقو ةبلاكموُةبلَحمسم حاصل اةئسمالكلا ةريشك ا ولك وةنانيلحو

 ىع هرافأا ن 20 و ةظد اة ثق ىأ هبا ماع أك هظِلقلاة اةيفاطاءاسفلا» نمةناملحلا

 روث يديه دشنأو
 هج يدوس سموم هك<7 هعمالا ىه

 كماله اح شن 2 3 اهراه يصخشاهروةنانيلج

 00 1 تار الالم سل ىدنبالاف . نايل ىورهنافبوةعيامأولاق

- 2 324 2 4 

 منال جايصلاو د ةيلحلا 1 ننال مافات اا اة كيرؤلسا امهتمدح اولكل لدوحو

 تغب .انافاعراججئ مدت ران مهارال ا ونال نكن اررجامأو ةءاضصلا
 1 سم دا 98

 بدل !قفواذهو برادات ساس اكو: ةلّديلان 2 ارملا

 د 6- ء ”و «وو

 الا كمل َحدنالثيدحلا قو ودا لحو تانلح لدرو رونا ا ضمنا مملاو

 ىهوةبلطان نابل قات ناكرمت لاق هيفاعتا ارقلاح اللا نابل ح السلا نابل

 1 اربلاقو ٍِن ارق ءاشغلاكامنالة ملل ىفتىتلاةدلاو بعل ىلععضويىتلاةدلحلا
 8 >َ 3 و 2 همو -و و هد

 راهلاهدرطد لمللات ١ او * تارصن ىمعصو ترظن
3 2-5 7 - 

 دارأ
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 تدلع يسع نين ب و و ا 2010

 ومد ل وت وون شمع ف
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 ا ا وس .رفبكراذ اوهلَق و 15 1 رةهليلقايل- لذ بلح 9 نلحأ وس ل أ ىلع راح و

 6 (بلح) - ءابافرح » ملالسف

 ألو يلع قا ىلصءتالوسر وشفط ةفملط ىلع وييلا اباد و

 بالا ليقو بالا عممجاوئث ؟ لك نم ْن معسل تاكا فلاب ولدا لاق دامأرم ارضاحر 3 ١
 ا

 قدارملاولاق اهيلع نواس هيلعلدككامدلس ءلءاملا ىلعلز زانلال حج راكع ىتاالدالا

 رح يسون نأ باك قولا نكفرثالا نال ةلط لاه يس نأ دار دن" ملوالاثردحلا

 م9 9 8 28 و 5 0 2 ع 5-5 : . 2 .٠

 لم <لبالاةيوللساو بلح ىتلاهقانلا ىهو ةبوأحدوادى ننس هانأرقىذلاولاف منلسا
 59 ٠ »و . »و 5 2 . انين ل

 7-0-2 و س2 20 010 6 2-6
 هتقانتيفن اذالحرلالحآو اهروك 1لئالاةيواجو ء وضيق اودخاولا موتا

 باتمان بلو عابشفاهدالو أ 0 اروك ذداباتخقن لجرلا بلخنأو اشتم 1 اد س2 و و مد
 هوم 8 هد صد ءث وم سو ومحد

 قعدبو ثانالا ىهوتبواع تلو أوال تداولا ىأث لع م[ تحل[ ينال لاب انثانإ ْ

 هيلع انإالارّوك دش احاتتناك ىأ تلح الوتد ألوقيفهسبحاص لعل جرلا

 سنام مص سه مده مهم

 ليقوتاوصال امل اوال و :ىنايغللا نعلاتخاوىلطو سكب اخ أو تاك هلدالبلجو |

 ةعاجفةيللطا لاو ١ اوي ا 0 وتوم كو نوبل م وفلابكسدقو تود ه أ[
 01 وا ع قامو

 بي ىهيرض أت اق ة يق مهمأ نأريبزلا ثيدخ فو حايل نقاونلحو اوناخأ ل غقلاوهنمانتلا ||

 هيلعنوءكم هرلاق,تدكس انما تاّوصالا نا بخ انَشنَطاَدوعَيو

 8 ه7

 طلاغي ند ارأ هنغ ىلاتمت هلا ذر نعم د>قو هيلعنوثيغتىأدخ ١ و لي هنلع ّّن نويادعو

 و«ءرآ ماع

 ياي ساس و اوم 0 اوعي اذاهلعاوطس ا لا هيف لج اع

 مص م 95م 83- سامع داع 25 ص

 سم ص وو وت كهءماو هم و 8 ءوس

 0 را ف ساما نمهيحاصأدا اوهلمقق ناد لا فكل ذوهثسمسي

 ةعيدجلا 00 درَص دوه وقياسلاوهن وكمل ةنحاص وهيلع اقف 9 رس ذب "ديالا نمد درقاذاق الح را[

 2 ووو

 ثلا ّىنلا ارو 0 ا تتلو .:

 موت 2 ع 0 4 0

 0 و م سعد و د هدو #9 تم مع

 دريل 0 7-5 باردا لي 8 يرام

 سعود لس سا سو ج7 م

 لينا ه مفلس .رثىدلا مشوا مقناظبملان وق نم ىل# ريف ماحس ياس نيكل و هو نع

 ةقدصلااهيفّلَكلو ا "1 اةةقدسلا فاجأ مؤقمعزو ناعما لاو ىصوهو

 لس ا قايسفنوكي نئشفنلل اذ ذيعو ألاف و ةقدضل امزح: ىحاذهءاثولاا نق

 ب ب



 هيرفط للا بنعم ةوق
 لافو بيذهتلاالومكحملاىف
 وه سوماقلا حرشف

 لاف ةدلدملا ةبثعللا فرصصت

 كك فصعل شعحو

 هحيضضورتك اضيأ اب !

 5 ا ا < 1 نأ داس. نكات : : نفسا سا“ جيلا || 5
 مهين < 1 5 0 5 مر

 (باح) ةاملاف رت م1 لضف 305

 ىأهتبعسو ب عجن او عنو بهو هبعرصاذاءامعح و انس هيف لا تيفلد و ص مرالا

 همم 9 ةساو ةوءو < 2ةس < 8ةةم

 هقلمن م هتيقلس اولا اكابلا هيذدودبزي تصبغ هب الاغا روم تلم لئمهفرص

 9-20 ممم 698 س

 لاحرلا ع ندخل ر ءبرصأا بع اوريسدلاى سلا فهرثك أو هلام اخ وءهيلقايعحائشلانعحو
 هس اه ع ودو سمس وو مه كم هوم دم هوس دع 254 م و 9و ء هم

 كر رب ىزدتو بهب-مءو بقبقتي و فرد و ىعمن سحرداأو :لاىفؤ عرصبالو عرض

 آ بس 29

 0 هيام اوان هدد هلا ع تل تعلو ةعبهصع

 ةبدعك اكو بد ءلكو ,لوهكلاَوك كأنو ثار لاش :اردلل انتم دا يشر واما

 و5 2 1 00 ترارو فو و 5 ووو

 5 و ه6؟

 هذ دى وهو و هو

 ةنيذملالهأن نمل جر م ادي دعحو قرذرالا ناهاًيدعج و بدْعحو 0

 عاتب ْغَجسغ شلح و (بتخإ) مس اك و ىلع صرحلاةبْنعَللا (بنعج)

5 6 

 ىلا عضوم نم ىنلاكوت بطلنا( طل ِبغميِفَج] رٍبدملاف و ادرقمهيملكشال
 2و ءو مسلما سد # ةم مم مي

 ةلوقو قةعم_تةءلثخاو ىبصن, ::لا قتلا تلح وهيلتساو الحوامل وهيا ةيلجرح |

 قراغنمىرغش للتلا ءانعملاقهرسف 3 بادى معازلاا هيأ #3 ىتأ ارعالا ناهدشنأ

 07 هو ع 35

 0 يزجلوق اذ زم 2 وهدمسأو ءةوسأىأ

 5 ل 1 هوس

 مدا 3

 هيا

 لاعسماو ىذل 20 البكا 000

 كخاميلللا , م0 ادوار لا را وسلا او هلال نأبلطوْشلا
 4 هءعو <

 مدار تدقق موقلا ضمنا ذا هنأ ىان آذار طب ضانلالثما فو عاتمولبإو لي نم

 نوماح 00 تقلا عع 0000
 ا 5-2

 خس 0 الات 52 وللا كح محب

 منطق نب سقلاق باحامتس فاكباوةبلْطاوبُت الح و

 م و 'ةهرمو اه < هم 0 العد هدد 7 دسم

 بالاك م مودعدارح نمو 0 مونمرق نم“ اراديؤشتنلف

 4 اوما لمالاعا انف ضوؤأتلا ولَعَتتلا اوتاتلاو عمت نكاد قأخلاو مهما ودكذ ىو رنو

 0 نس راكب افلم لا الا بخانضا لاية سا
 مص ص

 ف

 ظص”*]*ش 5 5 5 5 75 5 5 5 ]| |]|] ]| | | | ذ]ذ1 ]1 ©

 ْ ليقو اهتعاهةحو توبكتمألوهكلاورطلاءان نمنوكن ىلا تاما ةبدعكلاو دعما

 1 اا نمشي دعو اعمنلوقل!ىرقزالات أ او تريكول أتفةبدعملاو ةيدعكْلا



 او 1 14 ا تدل را داو

 "1 (بعج) ءابلافرح « ميللالصف
 5 مل د 5< سدا ي 9ةهءوص ه5 دوو هم.

 اج تيرس 23 اهلعجت نجدلاموهةناط تمل

 لامبرو را ادع ءامسل مشار نيبلاو نيد كذدرابمويف بون ل ةناطيك ملَعجت ىأ

 امهونانرم ماهل ناصنكل و نبلا قش ساو 00 لا تعرسو رطشجتا | ْ
 0 7 رع

 ديدن مضحي لح تيكسلانا اهلعستب نانث رجم لذ ةحبارقو نظبلااًنيحان

 ةب ور لوقو عاجلا م محلا بحل ناو ءالازبا هب هئاغصإ ف ملئأب شحم عدول
 00 عءعو - ما ماو م

 هئاشغأ ف لسيللاو هيدرو #* هئاقلأن م ا ع م

 هئامظأ ىلعدازد و ءاح 5 هلانسإ ف ملأ بن

 64 هم وو نوم 2 سوم . 9

 هئارْقَصْنم نييوصْمماشتَم + هئازإىلإ سوما رواج
 هارت نمو ل هلا فئاطّنم 00 هئادنماهَدوهنشسدَمو
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 دك سيخ ا ا ا اب سي ول ع

 و م 00

 ا نمض واف بسب ن يحول لبةتسي ىأ هئازإ ىلاّصوحارواجت س ..الاءانقلالا

 2 5< 9و هس

 0 00 ةرلا نس مشت فدو هارب نم مداد اضن | دقو هأ رغم

 قاب بيسَح مالكو» امودأمىدنلابا تحاصر #2 ةيورلاق لبا يلب : هميم نيس ود ينوب

 ا وبافس 3 هرامطُنأ ردهالو وطْيما 2ك ا
0 - 9 

 0 - 1 71 2 25 ٍِِ 11 < وع 3و

3 - 
 و

 ص يو ات 5 مشا لا دح 2

 مهام امنا ةبعلا (ب) نطو وسو اعدل رلار 0 5ك او :

 عملا ل 000 ماَقلَط عراف ثدد| فو ب باعج ٍؤ

 هم هوه 2 ١ ءو ع

 وسم اهاةسأواهالعأ او اعمزخم ل ل اهون مٌّىبطاهف ىلع اة عساولا ردم

 ماها رشكشلا الئاهالعأجّرَشو ىِتتاهاشسأف 3 عاسنا اهالعأ يندم

 نقم د سد رلا لمق نماهالعأ مط امتنا قمم بلو يكتمالا
- 3 7” 

 ند نا ا اعلا و هن صد 5 0 و باعملا 1 ا ٍبسُحْنم
7 

1 00 

 ةبعذلا و نيوسءحو ب وءءدوب م00 رراغ سيلا

 هام سامع

 ادهزللا برض ىعملاوهلوق يبعد اوءابعملاوٌتاسصح عج اورج أل فوه شيلا لاق لغلان هبرض ىءلباورعبلا ن هةببثكلا

 هريعه*ورتك كسلا ظيض هبل يع رضو كلذوحنو يذلا“ اهنررل اهب ةطاتلاوم اوم اوناش



 هعيش هتك مك ىف

 ”هلمك.تلا ىف طيضريسلاهلوق

 هسبتكا ىرتاك نيسهجولاب
 ديك

 (بشج) ءاماا فرح م1 |لصف عمر

 - سا جد ست ع 85. د6 عدد

 مث ص صح وأ ل ا 1 ٌتمرعو تاَواذاذأر ملاَتدشريليمشنب |

 ىفايلا ٌيَحْرمسا (بعرب) تلال :رلاى ار مالا وين مترين اذكومش

 7 5 سو 6-مسو 2

 بعاجاو بءرحاو نعحرا ونعرحاىرهزالا ةديد 3 بيب ءوب ةيهادو يلع بيبءراو

 نبا ١) عهادللا 3 سياتل ب( ضشرالا هون تاور دا

 و و سس 0و

 دخنأو برا نءذوخأمةب حوحو ديفلا ير ايلا بيصنلا مز اوبز مالا

 ه7 وو همه 7 6 و 9و

 انوي مهاندخت اكدقوارارأ 9 د ىجحلاونينانأن ءتاح ان ادودو

 ا (بتج)لب طلت مدا (ب ب اربسسلاَن 0 روما ارعالاْا
 قوي - ص 59 4-12 5 وو دك 2 -

 يخهنع ا اذاقيوشم نين شح طيظ ىأ بوشكتو بش ماعلو اًيربمسط ماعطلا

#0 

 بيشحو بشحو ب سح ماعطال لاقيو ةناثس ندا 0

 )وه وو م 05ه 83ه < ولع

 ىرهوخلا #3 انوش مهداز ولك اال 0 يار ءالانبادشنأو هئيدحدقو بوش ماعأو

 هللاىله هنآ ثد دا ىفو ميت هعمسا ل ىتأالادعر ل ءاخناباوسشو حا لبقاكاوسشو سا ليقولو

 انين 0 0 1 2 20 57 00 001

 معطلا عشب لكو مودأملاريغلبقو ماعطلا نمن ثلا طيلغلاوه بشلعا لك 00
 مر

 ةعاجلاةال_صثب دح فو ٍبشج ماعطاانبت ٌَي ,ناكمنعهللا ىذررع ثد دوحؤو بجو هف

 ضعادر ؟ ذازكم» الا الاق بالندم أتيشف نبا قام وأ نصر سبور
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 طظيلغلا بشك لاقو باج النيَمشحوأ يشب تمرح ملا دو ميلا فرح نب رخأتملا

 ىذلاوريثالا بالاك هم ىهتناديربهنالتاشلا شط م هرماو بشلل نمسايلا بسلا

 | نة عاصم < ©

 امهفطع هنال ةدوكلاو نسحلانمنيئاسح نئامر 0 0 :دلالهأ ند :لوادتكاو مودانعمت ومانأ ارق

 بشملاريسفت ىلا أوصت رع ١ وءازبعل ا نمد د-ءلنم ل ةولاه نمسا اقرعلا ىلع

 00 0 0 تيد ا 30 اوا

 ا و 0 57 ا

 00 4 00 0 راع ةشيعلا 0

 نشارك دى أيسو عاركن عىل والا يلغل بالا بَل كرم الات و

 قاطل اد ا ظباَعلاَدَبلاَباسلا بيذهتلا نونلا

 اياشحمس لافيطلاصشك د دلو 1 فصال ركبأل كنضح بارق

 هلبقتي فلفت بوصنمبارقو ىربنبالاف
 «.بو1)
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 0 ل اا ا ل ل ا ا ل اع را و كح ل لا 1و نلبي“ ع و ا نا ا 6 ع يل يخل

 591 0 0 90 , 2000 . ١
006 

 ؟ ةا/ (بشر) الافرع + ميلا لصف

 نار كسوة ىذااف نونا دنلااتج انوه نفع ردلا ل ىلنلاو نت سوفا
 مالسلاوةالصلا هيلع ليلخنا يهاربا نيل يعمم نبت نب نعت نب عبسمملا نب ناطخ نأ ىلكللا
 نمل ةوّدعا ندم «ا لدا ىلك بنل انالةبة.ةلاةبسنلاهذ بهو مزح نيا لاق

 وه«بلعهللاٌتاواص مهارباو ايمارناكيايأن ا لوعمما ب اوُسر اوت هاروراصتالا

 رص 7 يس و

 نيحلاش نب رباعنبا اهلهأ نيب ضرإلاممسقىذلا مساسقلانبغوراسن دوح انّ ير نميهاربا

 ن امال سلاهملع سرداب روثمنب ناكلم نب مال#سل اوةالصل هيلع َح ون ماسْندَمْفرأ

 مالسااوةالصا اهلعواتست يلء مدان تداوم و هللا ةيهن رهاطلا نينانمقنب لس الهم د5 ارلا
 ع صاد رع -

 هلك هجرحيو ماعطلا سحر ربو ه جارح رح 'الملاَه 0 يل (بج 9

 رعاشلالاق لبالا نم ماظل بجاركساو لدبلا ىلعةريخالا
 8و 0 و

 تايناشتينقلل نسق * تاستعلاكتاركب و 3 تايوصم ب يحارج وعدو
 ا

 لاو هريغ هوان الثلث اداب نوبل دعو اهلا لعب 76 (بد )
 ما دو

 هريسغاأ وان ,ال كهل مش ماعطلا نمهيديني وا و مد رح رسو ماعطل افيد رب بوقعل

 لاق ديلا ذكو بدر نادرو ابدل بد || ١ هير #7 و و سو
 »و مم سم

 انابد هدر كامن لجصالذ 35 فراكك اماذا

 عضينلاوهو فيغ لا انفاس ىأ ناو لصأ لمهملالادااءثاند سلق ةو انادد 0

 هئمعب لكأب يذلا نادر ا فارعالاننالاعو هريسغ ةلوانتيال كن اوبن ىلع نوكيئش ”ىلعةلامث |

 رعاشلال وق عموهولاق هامشعنبو ْ

 اكلامثباشباق هيلع تو 5 ةممنسانلا قسم اذاتنكو
 مسو 7 مس7

 وتلا لاكوهينشبو لكسحأي ىلا امم وبدر وشرعت هلك أماعطلا لعب درو ٍ

 يئهلاهدس لك ايو ىرسُلا دي ةرسكلاذخأب تامانعملا# #* الدرجات لعجت الف 2# ْ

 فا ارعالانا كلذلفانالس دريل حرلايو ىريسبلا هديام لك امو! ىديأن بامَّىَقاذاف ئ

 ل ماتش رع( بش 95 لس ىلفلا تمل 0 رج ]رح خلال .وتادرحلا ْ
 لم #9 .

 لاو يدرس هاو توةنأىلانيسعو نيءنرأ ا

 وه دس  هسو هر يوب * < 4
 فرع رو هسففن نماهعصد ىلع * ةمقش 0 هرسع مالنا

- 

 , - 00 007 ا

 ف رصه«بلع اهمانل لظن #2 اهل اهنعَتاموةقم ١

 (لوا برعلاناسا - )

 ىاذكلاهرك دىذلاف هلوق

 ءامدتأ اًةيادةعجا -ارع ورنا

 نمامهربخوريثالانبالماكو
 باوصلا لءنؤشب راتلا بتك
 هيض ا



 هيتكدع دقو هيهم ىف توقا
 دوم

 بىَهث مزمل ىدح طهلوق

 ىلع الو فاؤملا طخ ىل-ع

 هءاعامذق :وىذلا اوهّدح طح

 هبتكىرتاموهوسنلانم
 مونت

 (برح)  ءايلافرح « ميال مف 6

 و ه7

 مب ارم ارعش نميْشآلا نب هيرو دن عضوم برخباو عسى ؛نمىبراجألاو

 برح اوىلاعت هتلااهفذ مك تناك ةعد قرب ل سقو "5 فور -عمءأم مها ءارلا ف يفذعو حلا

00 

 ناكلاهلا اودازٌدب :راوج عجلاو روك ةسراتلا هوهو برعم لح رلاةفاقل رول و عضوم

 هريظنو ملاكلا لكلا عجبف اواقا6براوحا اولاهدقو ةعاشقلاةب .رعلا نموريطتو ةسمعلا
 ىدءه م”

 بروج دقوهابلتلا صنتقم_فميلاقفال طف هنمتيك ||نبالمّتساو بكاوكلاةبرعل نم
 تست »- سمو < م اموسعاإا © وم هممت

 فورعمداوُبير او هلق روحا هتسسلا ىأ بروف هني روجو اميل عين يبروح

 2وع 0 هدوم س و ه

 أو قايم ء ضو اثددح قو هن اذ :رانلاةَبو سقدالب ىف

 ب هد رسامافانامأ ل_سوهيلع هللا ىلصىبنل اامهلىتكو لاياثالث يشن ماناناع .رقامه

 | امادعلا) هنع هللا ىذر تما نبعفت ورشي دح ىفركذاها برغلانةيرقفءاهلاد

 ىأمركملادلا 1 نيدلا يجن ىتج طخع هب اراكراصنالا نم ىلعالا اند وهاذه تيان نيعفت ّ

 نيناطلسن مايرنب رش نب قاعمبدوظنم زب دج قبح معاقل لأن يدج ان ىلع نسحلا

 اذهب ىذلااذ_هتباث نبعشيو نب رباحْن ب ةعاف نب رئاعر احر رسب لماك نب ةرق نب لماك

 هللاىضرةباصعلاةفرعم ىف باعبتسالا باك هتلاهجبر ربل ادبعئب رجعو هرك ذدقو هيلاشندحلا

 براحتلا نب كلام نب نمىراصنالا ةثراح نب ىدع نب نكسب تبان نب عشب ورلاقف مهنع

 يل هن حج . 8 3 ايما

 نمازغف نيسعا رآ وتسةْم_س ساد ارط ىلعد ىع |لدوهئعءدهلل ا!ىذرذ واعمناكو اراداهب طدخاو

 تاملابوماشلا,تاملا.ةيفهماع نم فرصناواهلخ دو نيهبرأو عبس ة نسق رفا ساب ارط
 300 مق 5 9 3 ه 5 ل 3 2-2 1 دو

 !إ 1 و ا ا ا امهريقو هقريد

 ةأانممدز برنو ور نس ةراسارىد وهلوقنفٌةبراحنئدءَنماسَْنةع ىلادوعت ولاق نيعج ا
 2 ست <

 ىنلا مهامسفتاللا م : وياك الاف هللا يراصتلا ساو راحنلاّ بكلام نبورع نب ىدعنا

 راصنالا ب سنامهلاوسوالاوخ أو هو حير زلنا نيورعنةسبلعث نبا هللا رعت لسوهيلع هللا ىلص
 كك 6 8 2. و 0 . 6 00 00 ٍِع

 د منوة عاشق فاجلا: ْس 3 وسب ثيل ندد رن ديعس نهر دع نب لهاك تب هلمقامهمأ و

 نيءاسلاءامرماعنه امتي 7 و هر نب لوا مل | ةملعت ند راسب ر ردا ٌّل اراملاسنلاةمقيىلا

 ناسع عاج .وه وبك رااداز ارن زامنءاقنعلا ةيلعت نقد ةيرطبلاس رشا كيني رطغل و
 سا د  نثن-

 م #ومح 00 و

 برعد نصت اعدل وأسن تالهكت دز نبكلامننب تب: نبش *نول | ردوه ودل انا

 يبس

60 
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 نيابي مل اا



 زيلع ركل يوك تر انولك ًايديرلابعو

 هشام سيما ةنبالل قوما نماقتشممارأو لاق بارا هيفىذلا مح اىأ بير كباسامرو ظ

 اهنمو هع زمام( ا وش هلوق ىلعف راع رلاثاس 3 دوديا وص :رب نيا لاق آ

 م (يج)_ __ءانافرع « محالسن
 سس وما دعو هه م مس 9م يد

 ايوان ةد د1 ىف مصأو #2 هحورفتااىذااتولل لعجأس

 0 ه2 سده ص اش 3

 ايفاوصالاقت ادةنةيرحم 2 ايهردزيندسرو 558 درب هد
 عا 0غ 2

 سانلا نم* للقب دقوا مداد كوالا رهو هنا ين مايخرلل

 وى 7

 لاك هيرج نب واستمعت وك اذا

 ري سد م ن9 سو 6

 200 3 كالا ارمك ةبرح

 ةجاحلاهأن مير رلساو عض ملا نالورغصانبف سلو نوواست عاب نخ لوقت

 - وم 2 و ىعر نم ا

 لاف يهنأ يخت ما ىسال يذلا لارا نستسالسملا نيوتسسم تونوكب

 نيام تسعد 37 ةبرجان انهدقإ اريج و حام هرطلا

 8-0 و 00
 نمبر اور عوأ م_هراغصن ودم راك ا مهانمعلوقي مهنا مكانس

 دشنأو ٍباربسلا لاجل

 3 3 ايو 8 2

 د ةء*» وع هم 1 و دوس وو كساء

 رسكلابايلعف ىلع ابن رخو فيعشتلا بها ارك ةقلرحا درج -اولاقاإ وياريت درسفو د وسسهم لم

 2ه- و شا لو 5 سس

 ءأين رسما اهدرباهؤاس رقاد ىشلدقو اسلوب اني رادو

 نادل رىشو رويدلاو لامشسلا نيب ىرجت ىلاءاحصنلا ىهللسقو 20

 رج ننال

 انين اهبءاس .ربجا ىداهت * ىنأ' ازد ارفاق نم لشي

5> 6 

 نامذ 0 وس ناب درحالا وبن درعلا نمتانطت ناب هلا و امس غم ءامس رج لامتت اقفل

 سارع ني سابعا لا
04 

 هم 5< - نم

 نابيذو سيءوُنب نايزحألاو 0 ٍدَموىِملاهداضعفو

 ناكراضرالاءاكهلامبج #* مكجسهتا لول !ىإ

 سو ه2 1

 0 ا ا 1 ل د ا ل ا

 و 0 9 4 رو 1 0
 و / 1 56 تا

 قلع هللا 0 + نوأسملاو 5 مككرات نيليلس مرح مهبل

 ةكسىف مهل ىسال هلوق

 هبتكمهلءاسناليدذسهتلا
 دعم



 6 ا ل ا ا ل ا إل ا كتل نحل  ا [رفب كرا أر ب يتلا ويحد / دف ديف لال سيعوحجملا ا طي رت" 1 ل ا 0 ا
 و 0 3 1 ا 1 2 م 2117 ا اة ا ا ا ا سا لا

 :١ ., لا » > 5 2

 (برخ) ءابلا فرح * ميل الصف 4

 2و و سدو هلو ساو هد

 ىلالهل ارو نبد رج لاق باعت نع ةنابلك قلخا ةئرسةباضصةنايرسةأ مو انبجاهي ْن ًاننارإ ع
 و 1 -

 هس ود يدو ا تارا كب

 دمالَكا مرح نم سس 95 اهراج ىددكءاهرو هنا

 اهراج ىلعتم راج . ىدد ناكم مر وق لوُش نان نم يعجل ةينوخ تبيلا اذه ىءافلا لاق

 ا ءاسلاقب فارعالا نبال اف ءايدلا لقب اهشصياسغإ ودرجات اوعلامهلوق نم هنوئظد

 ثيسل وةنابلح وربو اه راج هع رغتبل !فزومال اذه ىلعفءابش !:هلقي فص اذا اريعلا

 | تا فارعالا ا انهعضوم ف ةروك ذه ى هودغل ىهاعإ !ةنابل مال نمالدب ةنايرسار

 لاف ةعوم ردا نمد ةيرخلا و هريسة ل لا حو نجلا كراس لل

 ىلا لا 9 براملا لك نب مردق مولا ىلإ * ةغانلا
 كا ل ويلا

 اعنشلاودحتا الإ ةمادقانأ 23 مهبراكتدازان ةمول رج

 5 و 95 . 939

 ةمادقابانوكب نروح دقو جنبا لاق بد رفوهو هيلو ف لحكم عومترد مهنا

 و - هم ع 506 ل

 امالمهبر راغب ة صن اه .ولاولاق اال ذانامهب راجتةما دانت دازاف ىأ تدار دوم

 تدازاةلوقش اشيقاثلا لمين يمناك لالا لامعإدارولهنالو ب رقالا ل ماعلا

 وهوه» ع رودس 959 هد ةهءوعءر 76

 تءحواف تب ريض فمءضيو هزي ان , رض لوشن م اذك الإ ةهادقانأءانإ ممرات

 هنال هير فلاضي /ىناثلا لاسعإ بودي ىلعلوالاٌلمثثتنك اذا كنك لذو لالا لامعإ ىلعاديز

 لماعلالوعفمنملوالالماعلالوعفع 5 تلقت برقالا نمالاسىوق أ دعبالا نوكيال

 5 2 سه

 1 نمط برقا 0 لوافتك اوا اصب َيهتكمَتنك اذا ليقناثلا

 2 دم رع عر هنأ اللون ]و ::كنالر عاملا فكلاماذ_هىفّل سراودهدالال اوالالاعاب

 دعابت نا جحا بة لوعشامذ لا اوَحأادعق ةوماق لوقتفل انالالمتفاه ركع سمالا

دقو م لخالو هنمهيفلومملا ىلا برقأوةام كرتيوهيلا لملا
 2 قفدقت - هدنعامىلإ 

 2 ةدو ياس ل

 ا لاو تكلا رومالاهّثبربدق سرضم عفا وهفاسجب ريورومألا

 00 ترملاداالإالعاةمتلمح اراد رك ادت ايدول اه دقو ءذإا

 يقال عتن ا مماسمأ نيد ذعأ هدنعامفرعورومألا فبرجدقىذلا بر را بذهتلا

 لاقي بر ر2ا ىلع يت لاو يم تنل هن نعله سلجم هتاف

 هدو ه5
 ناك لد ر زوكتلاك و عار 5 نعةنو 1 ومدن رجم مهاردوهأع ىلع قشااعلت اياك

 . 96 ف

 كد دوماهغلمف 0 هو هن واهس

 لعحاس ْ 1



 35 د > ذب ن

7 00 

 1010 ا 77 ]1] ذة ز ةز ةزةزةزة ز 2 2 ز 2 ز 1

 ؟ىونت >> (نه) ءابلافرح « م1الصف

 و و

 يرث عوهوةحاسملاو عار ماعمرادقمضرالان ميد ركلا ىرهزالا موأعمرا دعم ضرالاو

 ضرالا نمبر كسا ليقو ببر با نم ةئام نسمي شعلا | ارش شتا مرفت كوز

 دقو معيش نحر ل هيريانال فدل حش لا يونا فت

 وو ىاك

 ردقل احس ءرخاولاقز رفقر ةرزيمىأ ريق هاطعأ ١ وعاصر ر رامى أ د داولاة حن ماءاصدا طع 1كلذكو

 10 9 ا ووس و 2

 ةيرحأ مما وأسر ءهيس>أ الديردنب الاف ىلا نمهيف عر رامردق ب رخاو ا

 اي

 مزن نأ نر تلات كالا راجاو عار نعهعررلاَبوكالبقو ناب ب

 امن ورغرا دلوعة ب رن ىلع 5 ةيشربن عراد
 سم

 عدوه

 ابنراختساو ضر ضرالا محار هلا رب اورامدلا عججاو ةعررملا نمّمدركلاةريدلا

 تاما رأ لك برب اةه لاو #2 برية نو ألة ير * لاقفلكلل قلو ها
0 

 يزرطا فارعالانبا نوت زدسوةرذسكب وي عم اولاق امتلاك ذيلو رع عا
6 0 

 تابنلاة ناسك اًةع ا .رمحاو 3 ةيرح ا هعجوىداولا ب ركاثيللا 27 بريف عمور

 رعاشلالوقو برباهعجو
 اهريطف راشاييلاموعَي 0# يع ريفاصعال راشامو

 راق لو ةنران .وأدلجةيرخلا 1 ةروكذلاءايمالاذهدح انه رخو وح

 ءاعولاب اريطساو ”املااهلع د2 لود طاف عشوتدلجُتب رحل لبقو رثيلا فءاملارك رس : القا
 ىو وو مى ور ري“ث ه

 و«

 هنو | باربثمللا ةراخغاءام مباريوطالاقبو القس أ ىلااهالمتأ مايو حاس ١

 وهو متطلب لاقي دقو ةسسحب يبق اوعي نيسْنءاعوُبارطماو اهرخ .[ىلااهلو أ نم
 - تب 1

 ىنلاثنأ 2 5ث لو ب درعم ىرراف هني صين رو ناس رك ةمسرافلاب

 نونلاوفالاو صقل 0 1 ذلانثا ,ركساهنان رجب فدي تملا سو ةيامقا لص

 يبا ارعالان بان عرمم صيمتتلا نأ هرب هلظفل ىلع ومدخوأ هدح فيان درع ءارغا نانادتاز

 ثردااىفو هيلا حاناموهطوسو لجر زائدا نركب مْصَملا يلا ارقناير لا

 ليقو هد لبقو هلأ 1 اال وسريع هد. ف كأدنا ا
 0 1 2 دو رسوو ر» هو

 ىارلالاق هلامتو هدو فيلا هيف لعمر ور "؟ىشهنأد حبو هتان رح

 هد نسوسالرورو هو

 بضعدنهملك ناد لاحم ا « حاهبنأ لأ ؟امّشلا ىلع و

 بار وهريغ برحو برحيوةبرجأ حم بار لوقف ةماهل وكول قو فوم

 اا وايئاجنياماهن ويل قواه عاسنارثبلابا ارجو سانالإ هيف :والءاّملا باهإ نماعو ْ

 قاذك ناحفلا مم هلوف

 هبتكروحواطوبضمبرذهتلا
 ميك د



 ىقاذك كلفاهمفرود.الدل وق

 ىدلاو بيذهتللاعسنلا

 روديدجل اهعسو مكن اىف

 هعينتم هتك الن ودب

 (برح) ءاملا فرح #3 م1|لصف ؟مو 5

 هممقود ؟ ,ة هم د < 8, -ه-

 هيد اهدإ ولت بلالا و اتعاب دج هيد ىأ لنعأ )او هعدق) :وماعللاندع : رقت كأ

 2س و مدعس

 بدحلاو بدق ] صفاذا" ظل وأصل لانقي بي :دهتلا وهون يأن مص نو

 تدحو يطا نعش ذا كلك وتفكر اهنع اميل سر فنوكتيتااعمُصّتلا
 م 2-6

 ير ارا اعيجب باح ابدا ةيشس وا نصدتخمللا 0 بع "ردا

 ثيدحلا فو يشدني راسل بدكا لاقفةفينحوو أ: ءوُبدج اهتدحاو ةنوشُحميف ذأ

 هو ءره# ى

 رك عسر ماعطبا ذولا راجل رعتلاب هوش 00-0-5 وهيلع هللا لصهتالوسرناك
 و9

 (ب) عسشلاوهوانمضالو لهنا مامزوهوانايذج عا ملاقي ورعولأ مطور

0 3 
 #0 ى 2

 ىئنالاو برج اونابرح و برحوهفاب نارك دريل هالاوسانلا ادب رثي فورس عم بركلا

 7 توسل ري ه5 7 هس

 ممصمل سدى ربنا لاقو ىرهولا لقب هلا عج بارما قوارير جا

 الو

 حدالاوهو ى رب الاق نش رجل اوهلدق ةوتاصا اند وشلل تن وا 1 عجب برح ةيبارساملا

 شل | ىلع با اركاب دو وارطاك 5 نادال وانسفو
 ما 2

 قادهتعو را لع برابوأ تين ةنغا ماني وقوع نَا دعا رهاطظلوقد

 .2 هَ

 هدعراذاةيشاللذو يف موش وهبدصي ر طاكلذ ع اريد هس دعت ارض تدل ل و اهذاوجأ |

 مهلوقو مهلبا تير موقلابربأو لمان أو لداجاكءامسأل اهناوعراضاض» أبراج أ هعج ىفاولاهو

 ير ااودار اونوكنأو برد ايهيلعاوعداونوكي تأزو<ي برحو ب رح هآامناسنالا ىلع ءاعدلا ىف
 37 5 2 5 31 3 م2 0

 ناروحو هلبقنوكيالاكح عاس نوح .ودقامم مه و برد اءاسإ بحاولاةفدلبا تب ريكا

 نْفَلسا نطاب وعي روض ةمإ د ملاك ب ركساو اهماقمهوماع ًاولبالااوفدفسهلب اتي 27 وقار روكي

 ليقو بل ؟ اوكا نماهيذابل كذب تدعصامسل اما و هضعببكرامع :رو ا :رو

 ة-هع 5<

 ءهائسأ| |١ اوعساكو وج ارحلل لقى ,راغلا لاق موضات ا 2 عضومل كادي ت يمس

 ىلدهلا اسمح ةماسأل اق م .ومضلانةعوقر ماه "الاعيقراضيأ

 همم

 دكار اراهتلاد اونسةابابط , فقوم لك ىفءاي اركان مهيرأ

 ءاوسلاع اسوار عسهلاوأ رقلاو شلال جاارمانلاءامسلا نمءاركاليقو

 د ”ةطوحتم إيمان ايري ضر أو كلذ نم نأ انعنلام اسفر عم و ابدل

 ناكوَّ 30 اوول سنرد دال رب تعمد راخلاة ار ردا ىف !ارعالا

 ماعطلا نعس رسما 3 ءاسنلا هنا 3 هردااهلالاقبت نبى زل افا نبل يقل

 يضرالاو



 ناطبشلاهيَّدح هيلا هد لناف تاطّيشلا ند وهقلاَرمب يلمَناسنال ات دج ورضا |

 هني داجو ىربلا نوب ذا "كة ةعزالاوتارابل توكيد نعمفان ههنيذاجك توكيلات ]

 همْدِج وهلا ادوليحنالفّبْدَحو تذاكو بز ادقو عزانملا بذاحتلاو هاداهسةغزانى لا

 و :

 ىنعيةعطق ىأديدَحلْرل نب وى "لات و بت رفا مه ىأ هبدحو دن تالف نيبو انس ١

 0 (بّدح) 2 ءابلافرح + ملالسف

 سدد ول و هد 0 ل 0 39ه ل 2 : هدو 2

 #١ يمض ضو

 هيدي ويدس ص 000 5 ا لا

 مءع-س و هم الوعل هس صا ع ماع

 نب ٌفرطم ىددءاناوهديس نبال )اه ٌفرطم لاف باعت لاقو هيلتساهيدتجاو هعضوم نعةلوح

 م# ىو 9 سو 35دهر# ه- 8 عد

 كلانا بك راب دعلاو ع ولا 0 د

 تا

 ج2 هسا ع يس «<

 ليمث نا يسرا ل ا الا لعرت اناا ||لاقب و هعطقانا

 هد عدل «- دى هد

 مو

 رم 2 - ىو مى 2

 «تاعىتماذادجْبدحر مشا|بّد_عو ةردنمبودعلا عن كدي دعل

 يس لو

 ايولغم ا هنمناندنأ 2 رفاهطخ لح را 11تدا و سوما بذا الية باج

 وود <ي+- 92

 هتيدق هب دا كلوق نمهت ”اكولاك د ةدرد رذذأ سم الحزلا ب طساذاو بيذهتلا

 سلا مبِبدَحمل و رسلا اود دقو ريسلا ع :مبادخنالا و اًواغماه :هنامق هنسلْغىَأ
 "اخس راو هَ )و يس مو ةايددوص

 هلاسشاخ ىألاحلا ا 98 1 !تعطق ه*“ لآ ع رسب دخريسو

 5 ا لعفدلس اذه منان نشأ نع هنو اا

 + هصص 1 21

 3 و نأ“ : اكل دكو اًدءاصٍهذفاهعر ءرمشن ماهتمل تن للحب د بوبذاج وديداجمقان و

 ان لئثمباذو باو
 ىلدهل! لاق ماينو

: / 

 ريعتملا ىلع تاج اهبذاوت ا از راو تسألوا ركن علم

 اذاٌبذاةفانىفاصللا بذا ىك4ذ اناس بنِ تيدا ءابهذوٌتررغاذاةقانلالاق»و
 - ه4

 ليلا لاك ”رئاذابلا بحرا اهبرطمتقو ىلع ثدازف تر

 انلكدقاملالا كا ارتد 3 مدعي ها ليلا لام يع
1 2 2 

 ل صدع 5

 هومطف رمل اكلذكو عاضرلا ءامهطقأد امم نجا مهمأن ةليسقلال ل

 ةهم هس ه و 5

 هلتعلانسلو عرق عرف هرعت "لضم اطف ا

 ياا دا د ل ا ل ا ا رار ا

 0 "شات

 هوس راع َّق ةوهابادجهلوق وق

 لاذلادع : فلان مكمل نم

 هحيتصهورتكى رتاك

 ها و سوا يرام ياو



 0007 هك 1 1 - 1 ا 8 تيان يكرم ل دل الا سل ل للا

 :0 -اخيفع هب 52 6 1
 تزل نحل

 وه بدنتح التل !ىقدل وق

 ةقسعة كس قطضلا اذهب

 0 هتك مكحملا نم

 ىنعب هلمكتلا ىفنالاغب هلوق

 رجلا هذهنا لوقيريجلا

 بطزلا ادهىفةياغلا 2

 نوكجلاو مضلابىأ

 ىنارلاغلس 5 هيسيقتسسنف

 ىوربو بطرلا ءزساوهتباع
 ررجنا دو ها صيصك

 هتك صصف ةدام ىفأم

 ا

 ا 00 0

 ُ (بدح) ءابلا فرح 5 ميلا لصف ؟6ةة

 ةمرلاوذ لاك بداح هفبئاعلو هدو هباعئأ ةقعدحب رعسلار اندر ثةطابا

 هد 5- سل

 دالاس نمومخر 2ع قلو لسد نمكلايف

 بيه! سيل 5 أوقد ىُشاا و لط الالم هيدسس#) يعدل و القمي دع اللوق

 ءالنا,بداحلا هللا .تذاكل او فيوع) وهو لع هل سلو نيعل انحلال ٌيذاكل ابداحلاو

 ريع م ع ما # لع مس

 دارخلا نم 7 ذاب د دما وبئاعلاف مدا: بذاشاامأو 3 اذابدخوكشد وحجب ري زولأ

 هاوقبةمرلاوذ َنعءاناوىراربلافنوكي ىَدصلا نمرْعضَأ بدا بدنك او لاق
 و ة2د مول 2 0 ه ومو تمس

 7 را د درب نموا متاذا 5 لمينا الح رهيلجرد 10
 م 9

 رئاطااوهىدصا انس 0 ندد هنأ ,قاريسل ادرسمؤو بدن ثالثلا فه ه ويدس كحو

 ٠ .اوهغبدشل انانئدةاوماعا و بدلا هيوربسانلاو 0 وىل-- .لابرصيىنلا

 و. 8ه 2

 نلعب د ىد> دندن مالل الُدمبرمْضد ندنلارصلوقت برعل او ىرهزالا لاف ىدصلا نم

 همادرل 00 «بتقراطو ص رالا ىلعرق كل 3 ارد اةدشفف ندضر 2 ايد انآهيقلدال ل و هبحاص

 لالا لرق توارغم

 زم

 ايرصاهفنوأكل بد اَن مها نوعماسلا عمتاذا تع

 ريالا داركبانمريغصلا بدنا ليقو

 ل ل نع ا اا م هرسوث

 صيصُقَن هلت رص يدان #2 7 اوهالول زل !هيفَنيلاغب

 دا ارا نمبراهعضولادلا عب بدلا بدلا اهل لوةيادبَْْماىلاعلا توصى

 دا اباوع نلف ىلا عن لوقتم ركعلافو ةدئازامنونديوبسلاف لجنود
 لمتاادحاونوكيتازو<لاقو ”لف امدح اودارطان هراغدلا ىهوُب دانا ّلُهْلاَو

 11 9 3 ه-و27 وه .مودمصعو

 ناب ربصو لنحو 0 بارمودوعو بداح عجم مهمل ن هقيبدانكلا ريف ثيدحلا قو م4 ارلثم لماع
 رش اّقَسيناكسدنءدتاىضردوعسمنباتب دس رك اقرصيكنلاو هلسقو داركلا
 نالْفَبكر 3 لارا ليقوةحادلا بنمو بنتى ا نمزم بدانكاو

 ةءاسالا "ام نم مسا 17 اواظاذا بنش اقوم ١ عقو لاق ا بكراذا بتي

 لا موقأا عف ةولاش و ةيهادؤوت راذابدنجةافنالف عف ةولاسش ةريغ ةيع الاول او

 رعاشلال اكو لاف ريغ غاولتكو اولطاذا

 بدنجما هياط واراهج 331 هباواطصان يذلا وَلاَ

 يا



 نييك

 ف كي ا ا ا ع كو 27 د "1959

 . -ح 3 4 ديب م حس 2 3

 . ** نا د شوب 6> د يك ني يو ا ل

 همس وارفلا ةذع تع 1 0
 كلشي 0 هت يسن نات ماجا سسوس >> د يفيد سف اال نا
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 64 (بدج) ءابلا فرح ب م1|لصف
 5 هيا

 ريمضلا و ل_ءافلاريعذ ىهىتلا "ايلا ىضضم:ىل عفا عمنال را ةصيش

 سر الّددانزلاو هيديرأ ىذا اه ايلصأ ىلءلععفلاوالا لع لا عم ىنبأل انذالا قدوحوملا

 هش ريدقتلا ىف دكةنسر غلاما نض:ى ةغوص هقدان رلا نوكمنأالا تلدقو بي رش تامبتم |
 ههعءو 2 ود-هسد ةوودو - ووم» 3

 رخ'الالوق ةرورشلا ديزل نمو تب اداو تدر حاو تدمع وتءةلسو#

 ءومصو و و ةدةسؤووو يقر ودوم

 هاي هن مشللصل تافءراسم 33 مابا ىعقفلاو 3 مامز َن هلت ايت

 » ص صدع

 لمفن لااله اور فرط الفايد ءاور نماتأو لاق نطو ناو كصاديرب

0 
 ا - ى ه 2-2 ع م صد ا -

 نيب دَجو بد ناكمو بتد_>اوبدح 9 هينا د ولاق ليضو بدك

 لدتَحْن ةمالسلاق 0 وبدج - ىلع هل 1 ودجتو ب -

 9ةهس 6س 0 هو

 بودحتن رطبلابيطداو لك 3 ةض - شخ اذارإ

 و 7 صوم

 نوكيدق بداجأ ئ |ىلع هلت ًابداج اهئ ثيدطافو بدحملا مسابدجالاو

2-_ 

 )ه ع

 ىتلا ضرال بالسب داجالاث دحلارسقتف ةرثالا بالاك بذا عج وهىذاابدحأ 37 ئ

 طدقلا اوهو بدلا نمو اناس !|!ىذارالا ىهل قواعي رس هيرمّدتالف املك

 وهفبداجأامأ يناطنلالاك بلك مك ْ أوبك لشعب عيلا وبدأ عجن 5

 ب د رغلاوة-غللالهأو 5 ةكلتكو لاك لادلاوما رلادراجأ ةظنللاَن أد ريف 00 ظ

 0 ميلا بداج ًاذداو رلافءاحىذلاو ريالا نبا لاق :هلمهملاءاسملاءبداح 1ىوردقولاق
 وزر هه سس ىو

 رس ] اندر بو ا هيدي -وبد>-ضرأو لسمو ىراذفلا ىديكتص ىفءاج

 رى ه س

 ءرحلكا اولعح ممم كن أ فال كس رسال و اذه ىلع :وهذدح اولك ب دح

 لاق يدا لجمال و اذه ىلعدوغم ئاندحا نم
 -ه هم شثضص هع

 نيت ءارذَجة بد 3 سيلا كفو

 1 ا ْ

 بود ضروب وذماعو لعق ضالوتك لولا مس ىتلاضرالاّه داو

 9 س

 اال امد ,ددحأو ند | !ممباص أ مولا ب ابدأ او هلوحاموهوباتَلاَسب دجنالفو

 ه8 س هو" مسه ع عج ب هع 8.

 تبدو بد ىهف صرالات يحبو لحرلاكاذكو هب د اهدحو اذكر تسرك ١

 لاقيفو الرول ل الراس معلا: ناكاذاةيداحم ماعلا لب الاتداجو

 بست داكنال ىتلا ٌصرآلا بالا مم ,هرغ نداءات افنالشانارو تيذاحَد ةنساوأ

 82 مب ممثو0 < و هع م

 ىودمدوةلذ بدو هابدحو تيعلابدقساو بعدك الى لاى هو بالاك

 (لوا برعلاناسل - م)
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 (بدح) ءابلاتقزلا :٠ ماد 3

 تحب ده 3 قتلا ال 5 وءابلاةكر ا 2 00

 ع 2و 72

 ىورواص و لععدق داك ولطأمم دن اهنا ع :الّدنك اس تناك اك لادلا ا

 لادلا كير تاشبأ هو كل ذهنك قةنك اساهلبقلالاوءابلا ليت ث:دارأ هنأ كلذو ا داخل

 ناف نزولا ةماقال معضم ىرخأءارءابلا دعيدازواهتوكسىلعاشتر أف ةغيصاا ضاقت كلذ فَنال

 © بيو 25

 مهم اب ند مسني هو زاجأ امم دعانما فن اقع لأ ىلعزد وكلا ةح اس دح هلو 5ىف د2 لهذتلق

 وى #ةس 2 0 ا يا

 تامالث الث مالكحا ادم هنال كلذ« جافا واسد : سدهو<ع وب رض نمفقد 2 ررذ لدم

 هنآباوحلافَةَشْمَم متامالث الث نام ارا عم ىزتاك دب ,دحاولاف دقو قافتالاىلءةفدارتم

 و و هس

 امو هلي نم لصولاو فقول ف ضر رعى اذه نأ لق نماذ_هىفند وصل نامعو أ لعةحال

 قسلهنأ ىلعم- عءاجإىلاك رثالأ هريسغهيلع ساقي الص ادخن لو هيل 2ك مهلا ذ 0

 9مم وهموم

 ند مولكلاو هو وم ذه فقول وهشمي لوب كل ذدسأل ةكر هلق ودرخا مسامالكلا

 ءابلاهذهانإو لَم اودهتملا هملع ىذلا صولا فاح انثس دلو فقول هيداجال دب اذه ناك ثدح

 لدنح لوقاهلثمورعشلاة رو رض مريعو ف قولا ة دن ازاسد ف ةكتشملا

 ٍنيبدحاوتيإال | نتلابولملا سلال دل راج
 و 7 و< صسور 5<

 ناطق اذوجأ قسط 5 نسل اهعمد رك ناك

 اذهباعبج نيعض وللا قدادتء اال دهرو ا 5 ار ءكالذك : هرو رمد تان وم اهذهدازاكف

 زحارلالوق ةنمىلارعالا نياهدشنأ امد نعاضبأ اذه ىلع :ولاق نعاشلاف ردا
 2 هدوم هدو 5و -ه هوم ع ه

 ىبهنااس دح ىف ىلءون أى لاق ؤ لاقى رخأاممدا اف :هدادارأ ءاسعدا يح منقي 0

 نامعىبأ ىلءةحالاكو لاق امّْصَألا ملا ةدا زك ةريسخالاءابلاداز مد دد ركل ثم هنم

 "اطال ترحم هناهوغف شفخالا لعن وعلل حال كلذك امد بوح ازلا لوقف
 ماقام © 65 تس.

 ملا نوكسامههداثءنجارلالوش نوال اماللا وكس تدرضا مهمسهلوقو ببرضالوقتف

 ىلوالا 1 ع نكاسوارتدقو مدا ىلع دازف و هيفاقلاةرورضلءاعاغا اذهنا لوش.نأ لت الىلوالا

 ح ”"الالوق قاض ًاملع هلةحال كاذك اذه هيلع مهلة حالاكو نزولا ةماه ال ةثلان"اهم ١

 ىضضينت ىضفحاو صللاىرلاف « ىيشكمَت ناو ىلكمنا

 هلوقّنأىلءنزول اهاضتق امش لعفللا ىب واداضدازاسغاضدأ انسه نال ىطسولاماللا نكسني



تو ًاوىداخت ثلثا لاو بداختو ١ ًاادهلوق ثرخاونأ
 اين ”الاوّدإ ةلامثءايلا بدات -|نمىداخ

 0 ا ا ا لا للا و ملا ا ا
 ماما للا نال ل 00 ا 0 ١

 5 (بدح) ءابلا فرح *« مي1الصق

 ىسا.ناء ولأ لالا نالثوهو ةريصقلا ءاسنلان ميريدا ىماجتا ىف ىيددالارك ذو

 اضأ د ]وه مس عا حلا ةيسلإ لبكيإت 2 هفورح ٌضاعد دار 4
 79 #2 <27 و 0

 نيالا نوي ا عبخ) ال كهنالاق معن اارنكلا ليل

 د : ؤرلاك فلا ,بداخت عمو لالا دا را نم ظقيلغلا مضل هلكئداباو

 وش هو “©

 لاب ابدل نأ لءىرهوملا درو رلااذهىربنبا لاك ب ايدج عولضلاو ا

 هليقو سرفةفصقوهاغاو مضل

 اح رس تاو مصاذالهاكو 3 ابيك انمدلىرت

 تدخل شبلاا سرئلارهلظنمدسبلا ضرما ضال حمي لاهْخادنلا

 بداح وبأو بداخاوبد حلا ير و بدال اوهو دا ا رععمسملا 01
3 

 را دارحلا و باندا نمي مط هاك لع 00 روصةمقداخجو ا و ةايداخت - ولأ و

 اح وااذهلاقي ْْث ثرحاونأدسالا لاقيأك 43 ةرعمدل مع ماودو نيلجرلاٌزيوط
 7 1 <86 ع دو ع 2

 لاق سشرحأ ربعا مكك

 4 و ره و 5. سا ص هو و هع

 تداغج :وهمدةءاسةنخ اذا 531 هم اعطليضفلامأت عنصاذأ

2 

 و لهب نم ضعب فاكتو 0-00 هضءانو ا | ىلع ةفينحو امد كاك

 أ 10 مه

 دسالا لاقل ةف هو ريدا لا ةيضخ اسما ال 67 ,ميئانهتبا ك0 رص

 ارسكيىذلاريضخأآلاد ردباوهو وري

 سا ًاومدضل ابدل ٌبدانحلا 000 ارعس لاق و ءايلا»بداخج - وأ

 : 1-2 ليم 0 ءود 5 يم رضاك سمو

 رصيف همف ب دخت ا صدر د هنا تدقو نابل

 هلاسةيو نيلجرلاليوطلاوهونا

 بداختوبأ ار ءالا نسا «ىداختونألطلا قئاعو « رخآلطهرانوع لل 0

 وثو ءاررخل اون دبادئايداخت 6 اوىفاريسسلا نع داتا اضيأءايداغملاو طوطول | همسا 0

 عل هل

 (بدج) لعقار وةعرم ”بلاتيدسملا هبداخيدح اولللاش هايم واضيأتدشحلا

 7 2 ص وم 7” هم

 ْتْطَقىأدالبل اتبد دع اوى اولا تكلمي اةسنسالاث .دح فو بسلل اضيق :للا بدحلا

 هلت ةنازنازالوقانلل راعسألاتلعو

 هم -ع 5 "» ةمص
 مخ"

 ة +هعلا جوس , 21

 امص> اامدعبادانماعىف #* ادحىران تشحدقل
0 

 ةرابع ملا الثوهوهلوق

 دعب ىرهزال اروصنم ىأ

 ةرورواوةربرءا ارك ذنأ

 فرحالا هزه و تاقةلوأ و و

 ىلالصالا ةينالث ةيدلثلا

 اههلعرامغالىهوانهامرخآ
 ىف ةري-:خااهليقرك ددقو

 اذ_-هىفاهلخديلو ىراجللا

 لج فلوملا لةاغطف ىلءقلا

 هحيضصدهبثكو مسنال نم

 لا ىداخشيلل !لاووهلوق 5

 بدهلا اعنامس بنلاىفاذك

 نع ”لهكتلا ف ىذلانكاو
 ولأ و ىداخو»_ىف:ثمللا

 ال نس
 ها ناس داخن.ئالاوةلاغ

 هعمل لذأت
 ىفنادك ناركل ارسم هلوق
 ىذلاو ناسللاز حسن ٌضعب

 رسكي بيذهتلازع 000

 نمةضسىف و 2ك

 رس ناركل نكس: ناسللا



 يسنلا ىفاذك طاسقهلوق
 اطويضماض أ هلمكتلا فو

 يذلا فىذلانكلو
 ةيفاقلاو ةعراضملاءانتب طاست
 هيتكس ءادملا هلعوةديقم

 موعد
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 (بنخ)  ءايلافرح *« مكلالصف 14

 8و س

 َتأعامشا مهلوق نمكلار ءالان اداكحامامأف ةبصخلا فاعل لعن بصصلاديزو أ لاقو

 لوقكهئانعلقومخانتتا ىفاهبدهش ملا اذهايف مضوي ةبضُخلايههشامغاةبجابَج .1

 قولو نسلم ريل 0 اذان 3 م بابي لحيرو 35 اننى اك دع 0 الا

 فال ةفرْتماَذلا ١ فاول ابجعشا ا 17 نازل لاه حاس
 ه ياك ا

 تلاق بونملا ةمْدَخةصحملب و
 2 هد ”ورصال " بوك
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 هيلعهللا لصوهللا لوسر ىن أ لالب ثيدح فو اهيلاةردابملا هانعم مالك ىلاع ردقف مونلا نم
 3 96 س.<- 72

 لسقو ندى مونلا نمريخةالصلاهلوقودو رحن لاةالصوفالا ةالصا انمئثىفبوأالنأ سو

 حالفلا لعوساوقد_هينّدَوملالوقي نأر حيفا نا ذأ ىف سب وثتلا ليقو ءاعدلا ةينث: وتلا
 5 و -5 رخل 9 هب 7 5 5 ِ :

 اذهلصأو ةالصلا هلامكج رتالسلا نيالا ني بوث ا؟ ننس اهلوقب مون نمرخةالصلا

 دول أتم وم لاقي ضي رلا دعي ةالصلابي وثثلا لبقو ىرخأ دعب سهءاعدلا بيو نملك

 ثددحخلافو ةالصلا دعت الصللدوعلاو هو ةبوتكملادسبالا بولا نوكإلو ةبومكملادع

 ةالصلاةماعتاانهه ب وُلارثالانبالاكت رامولاوةنيكسلا مكيلعواهوأفةالصلاءبو اذا

 دونِإ ةرصبلا ىلا ورشا تدارأنيحاهتعهتلاىرةئاعل تلافاهنأةلسمأث يدح فو

 لامَبَمَدلاقبو عّيراذاٌُبوُديَبا'نم هئئاوتساىلااعئالدي لامن اءاسنل هب اال
 تيمكلالافو الام عبرا ىأالامبائتسافنالف

 ئآ

 هلأ ومأرفوموهوريغتذ : هابيل رسلان ا
 1 م

 لاق ةيعاوطلاب ف صو ناكل جر ماوه باوُثن مٌعوط أوه لثملافماوقو

 بتاهشن شفخالا
 سمه 9و و نعوم

 باق مْعوطأمويلا تصف #2 ا عميطأت تارهدلاتنكو

 د ب وبونر ويعيحصيصوع ج هيو هع رجب تعمم

 داعاذاا و تعادلا وثلاش و لعأ هللاو نينئابنينثاهمّشدنال ةينثثل (قدينشلا مضيت دئنمحو

 . سين: وةتسعمسم



 ىأ ارهطق كي امثو لاقي و لصأ أذك[ع :لوشب وطفل بايو لاقي باش 1اسيردلفا اتاف ك نام

 امسلف ند باش دولا رحال د بد هدح ىو هنادي نمرتمحان و هيلع لّمشاامدي 2

 6 (بوُن) ١ ءابلافرح « ءاثلالصت -
١ 722097515901755” 1 

02-3 1 5 1 

 لاو سفنلا ءبايثلا يك برعل اورهطف كس: .قور وطاهربصقتنافرصق

 تيبس لهنا َتبحناك اذابابنلا س ءندنالفو #3 ىلسن بايت من١ نع فاي قس 2
 ا م

 سقلاؤ الا .ضرعلا
 و هر و2 هوء هد دك وبا لع همس مم و

 نا ارعرفاسملا ضد 64ج او »+ هيقن ىراهط ف وعى بن نايف

 ار ماعتلاليبستاهل * ى ةرتالو فافخ ب بالم 46

 20 سوضصه < 5. 2 هى عوض

 ينابو ايجأ وهللو * هدول ساهم

21# 2 

 مآ !ياطخلا لاق 0 اهنايث :ق تعيب تلا لاق هآالسسلعولا رد

 ١ اوأ:دقو لاق ب داح انَمَكَل !نيس ىف ىوردقو هرهاظ ىلءثد دحلا لمس د ةذدرعسونأ 0
_- 

 لاعب هب هلع ىذلاهلَعوَرشلا ورينا نءاهيلع توم :تلاةلا اينارأ وعملا ىلعءابلعلا شعب

 رهط لب اشوىلاعت هلوقه نمو يعل نمءاربلاو سلا ةراهبهوُعَصو اذا ايلا رهاطن الف

 ١و 7 معو #2ع.-

 يدم اثعيبرخ الاثءدللك اذهولاق بهدم ولعنلا تيس اذا بايقلا سئ دنالذو

 كاع .كناع 1 ناسنالات الا و ثبناغك" لااحد مل دل 1 ورهلا لاق هس.لعتامام

 سمع ع

 بولا مشيا نذل ةماعلا رم باَكَسآن مثددلا فو توملا

 اناا شب ترش كفن وشل اررهلا ةرمشلاو نيالا رو نو لا فري نايتدَبلا

 ةينشتثيدحطلا اذه هم 1 .ثاريثالا نبال /اك : و ف 'وو سالك لا مْمبشلا يدل

 هيلع أى رار لوح الا دا يع لع لح ل انآ انعم ره :زالالاق بت دوثلا

 رك ب علان اءانعمليقو تالا اروز روث ادحأ هيفثوكامنااذهو دارو

 ةالصلا نعم سو هيلع هنلا لص ىلا لسن حا ذهلو“ ادروارازإة رد اوت ادنعس 20

 قسد ع 03

 كلدريغوصيقورازإوءادرورازابهنع هللا ىخررعهريسف و نيدو لدم كلك و لاق دحاولا بولا ف
200 

 لا ةفك] دري سفن ع نع ةمرلاىذةئبانباو هوا رحلوا كاسلاةموشاززي ه1

 همم ع ع 7ه< همك ع

 اوجاتحان اف نينسح نيب ول ون مهدحأ لس ةبةءاج مهل تكل ذاسحلااوهتجااذا برعلا تناك

 ماء ىرع 5 ةهعوهمم سس م 55و

 هنديه نسا ام و هرأبث ”ن منول را همن ب وشف هر .داهش نوضءعف 2 ريمه شقد

 كاس هي يي 7



 ماا ا رواد دف معا ني ا

 فاالال صأنال اوزمههلوق
 موزعل ورسنلا ىفاذك خلا

 ليلعتلاهديميا6 اوزمه
 هييختم مرتك هدلعل

 (بوث) ءابلا فرح ه« ءاثلالصف قولا

 س ا# لبلدي تورو و وو - م0

 لالا سوارا رهف ةنسح يونس هبودفوبخ هلا دنعن مب وارق شار نمو هدف

 كلذ نموهو هفذّروءارزحكحن . هللا هيو ةباثكا نكلوُتب ودا فرعُتال نو ذاكلالاقو

 بينج لسوزابعأ مكان ا اوبدثأ هنعمقا ىضرنابيشلا نبا ثي د فو هسني نأ هأسدياثتساو

 الامتسارثكأو كر < ًاريلنا.هنأالا ارشلاورخلا فتوكيوُبا اولا منمالاو ياناس هنأن" لاش

 انور ”ىلا انشا بسُم نمص تس |دحأ نذر ”ةرعأ الهنعهللا نقرر يد ونام و

 لوقو عجرلاهباكلا ولام هناي اولامهازانس لا ىأو متاناتم ىلا ليث نب لاق

 || ١ اا دس ننرعأال ةنعدقأ ضرر ارأو نوُمجريىأ ملا نون هزه نال

 ةباثمم كبك أف تحَألا فاه اوقوا منء هللا ىذردشد ذاع ثد ءا>هنمو 75 رادرإذدأ او نيا

 >4 م

 ادق فيك هيفتامىذلا هضيهىفدل ل يقدنعهنتاىذر صاعلا نب و رع ثيدحفو ههقس

 ' لاية زاهد ءالانا ةعمل اىلا عمج 11 ا وأ دجال اق

 تاثملاو عقاد ووجب َبوهب اذ بانوراغ لا ساسألا اون لاقي ولات تارا

 5و وسو 87

 لطم بوك ىلا عضوملاب الا هس ىلا هال أ نم ضعب ىلع اههسعببوُمبةراجغ ىط

 هع 9 89 0 ان

 ةرمهبابر ملا ضعب و بوث عماب او باينلاو باوآلا دحاوساببلا بوذا ب زاهر هنمو

 ٌقاسوروداورادكلا كو اهتماهلا ١> لع ىوقأة: هل ادوار لمةمضلا لاقنتسالبوْنلو وفرق

 نجرلادبع نس فورعملاق لاثملااذه ىلعءايامعسجبوٌقوْسأو

 9-5 د < سو ع 30 + وح هةهسسو

 000 * انشأ اعانق سأ مر مو أت سلدقرهد لعل

 قرص نالت ازومهفرؤدالاوووسالاامأو زمهريغب بأ هثالثو بددستلا باشكال

 امس بوثا!ىفىتلاواولا ىلعاهيف فرصلا لدي ولا و قاس ىلع قوسأ كلذكو 3 ىلعر 3

 كات ةزتنأ ىلءزاسل وأو دود كيا طالبا اق ب ار ار

 لصأنالا ا ” |ناسنالا نمياثلا ةعامت ىفاولات أكو اولا اهلصأ ناكواهلص ىلا فاالا
 3 2 ا .

 لح وزعهلوقو باوئبايشلا بحاصا لاب وادا عم جو بنيد بانريغصتوءاءبانلا قفل الا

 مد وو 0 يهم ني ساحل ل

 ركر وذ ىلعالوةيصعم ىلع كيا 5 سل لل بال ما نانا 0

 رغاشلالوق 2

 وع ه- ه5 س و © < 3 جاو

 عش | 1 ءنخ نمالو تبدل 5 رداغب وئالهئئاد مج ىنإ

 م امم <

 سندتفارداعنكنالىأر وطني .دوغا رفلا لاق بأكل لاقيو سابا !سايعلاونأ ل اقو

 ناس



 2 ال اك ال ا ملا ل ل لا تب تيد يطا ا نسا عد
 2 7 هد اع وكم ايه مرا اج 0 91 ا ير

 عع (بوث) ءاملا فرح # ءاملا لصف

 سام مح . ءءء ع

 تنوميلا سوت ناار رجس سانا ارضا + اكبر ضع هنأ نونعبر صلا ب

 ىذلا عضوم اانا اهتدان“ع 00 ارثيلاءام تام' لاي و هيلا ضن أتاك ىذلا

 انممأو سانالة اثم تدبل انلعسداو ىلا هتهلوق هنمو فعادة هناك هيلا باث

 726م اس

 قحسإو أ لاق 5 باكا عملباو هبلانويوني م مهدومأق نورتي لهاا ٌةبامَملرلَل لمقاحغناو

 اذهولاعافلأتءلقناف اجو رد واولا تيتو ءاشلا ىلا تاتو ولاة كس نكلوُةب ومب امم لصالا

 لاق اهليقامحاتفن اوا نكرخأ افا تيلقو هاولا ن 1 ب و قسما و تان بايعاسالالعإ

 تس ىمفاشلادشنأو ءارغلا لاق كلذكودح اوَباَكماوةباَنلاَو الذ ىفنيب وعتلا نم فالتخاال

 ص اوذلا ثا عيل اهبل 9 ها ا بلاط
 ا

 ةوس-15

 دعي مهعمت ثم مبا موسانلاةباثمو اهبأ ارق ودب وئممهضعن لاقو د 2 باث يلا باعت لاو

 نحارلا لاق 00 الاتات
 ةمسروزو كو جي 5- سدو 7 9

 ًااصمارتهماكش لعل باعلي مق
 مود رع 00

 ىفةسغلل لع فلتخ دقو يبث 2 اه. نيالا نقع لا لعولايشلايىنع

 1 واولاتفذحءاثلاتمشالفدب رايلس ناكسو وعجز -رو داعى بان ند ىهموضعب لاقفاهلصأ

 و 2 م هس و و هك ه

 زعهلوق و .املاةيقيهيل كابوئي ينااهطووهز رخل اتينا ةببوناغريغدصتو

 ميعدو أنامل لا م ميعداذا بص اورغتافءانعسارغلا لاق اعيجاورغناوأ تابثاور اف لجو

 اعيجاورغث وأ تام :اورهثاف لحوزءهلوقنع سذويلامالسنيد م كودو اعيجاورتل

 ريهز لاكو قر ردو قر ةىأتاش وهن لاك
- 

9 

 نان ملا 5 ارك ليون ادد

 8 هو

 نيتستا نو ”1لاكو 5 نافل 3 28 ل هق ةرغتىفتاعاج-تاتلاروصتمون لاق

 لؤالا لوةلاىفامآو لوقلا اذ هى لءفلامال طقسا ييأس الا فوهو ةسقانلا اءاعسألا

 ه8 0-6

 1 ًااذا لح رلا 3 تدل ع نوت لما لج و لمقام

0 

 سسس نم )د2 قس هس < ا ىو 9س

 ةقرتبو وتو داو ابو ربت ادنعن نيو قدا لاو لفكو عاش

 بوم لهنزي زعلا ل زنتلا ىو اهأبإ اياسأ تودي رقو تاو او قالا او هل ءامءازحج ىأ

 تود مقنس ب عين

 داشواولا فب ونمو هم_حشب دمها ها أىايعللا لاكواو روحى أنولعش. اوك امرافكلا

 تمت رم

 ةدامفف فدصنو فرعو

 رىيعمو مك خ ى سس



 > , هد بولا ا فيا
2 

 (بوث) ءابلا فرح ه« ءاثلالصف 1

 ددسأ لاق رأوا لحر

 - 2 موس رورعل 2-5

 اهمارآ اهفوح بقاركار 23 د اوني وبلا

 اذهف.كىردأال وص مران ْن نونوماللا اوفاالا هزم ا در ب بوب دع 9 الاوو
 # م 9 مر وم يو

 هباهدد عن عجراناب ونواب وأ ب وشب لج رلا تابع «(بون) ناس 7 ئطنيداومساتوبلش او

 لج روهانعفبب ا" انك لتعاطي هداف اولا اوءاثلاءبان وهنأ ىلأن الف يان لاش ,

 9 مس 6 رى

 اا واوعتجا سانلا بانإوَب ايلا عمم ىذلا تاو لحرو دحاو عم سنمباَوُث تاو اون

 لاق عَحر أبو 3 ا دول ولات انو ضومللا عم ااذاءاملاكلذكو

 نانو كتب باكر لا تاواذا ١ وع ةوارهلاكبت عزو

 ناتاسلسل راشد دنا ناك 7-1 رك دموه»و ااناو ىوريو

56 

 7 ري ةصاسلا# نوتاتاللظلاتاوقلاو ها مون دهج دعنا ارتسا اذا 5
 هدول

 ف :رببأ تاهقدصياهنم 23 ةفاطعلك كم
 ست دس مح

 9ص اسس

 | مرسلا لسرات ا و ةنشك نءةريخالا لم أن ان او ان د ونهمسح أنو

 و و س مس © صام س هد ماو مى

 ضوملا بآن و هن هيل !تءحر وهاوتتعب هلاح تس اذا هعسج للعلا ىلا بان بيدسهتلا

 ع رح اذاءاملاهيلاُب دوش قله ةنأثم و ضو اي و تبراقوأ“التمابوُدوانونب 0
1 1 

 املا نال متيمسامغ !ولاق طئاغلا وأ ىداولا فما لاهيلا ما املا هنيع تكد
 هو

 نوع

 00 !مهاوقنم اوضوعاك لعل نيعنمتبعناذلا اولا نم ضر ءءاهلاو ايلا

 «وعورتيلا فصياطقلا لاق ربل مق لعام رع نم قاسلا ماتم |مباشمواهطسورثبلا باو

 ماعلا شورعلا تك نم لتس ااذا . يدي شووملا تابالامو

 ىكسصانامحألج رابتر ة راما مَقَرْش اماه امو ١ ناب لاو

 قع ىردأ اله ديسنبالاق فارعالانبان ءابهيطاضيأربلاةباثمو 3 رولا حامل

 نانو اردسصم لَه هلا نوكنالت ةولاك راسل اءاهؤانس .وهىذلا اولا نع ماهلطهشوما لم

 ءامهلاكمداعاهنمقمسمااذاثدع ١ بنتا دال قتسيامدمل اروالا هلاحىلا 3 ءاملا

 لاب 0 يذلالوأ ب وتلا نوكمالو لاه ب ويةلصالا ناك و
 ىارلالاق ءاملااهبلاب وئيماع قاس امون ةرْطص بالا واهنةءاملات وكي ب ىأب تاهل رم

 ل_ةمادكو اذك عضاومب ذاكلا لوقت برعلا ت ععمو ىرسهزالا لاق الوهن نامل ة فرش

 090 0 ايدل اهلا لع تابت 0

 .ةقتمز دجاج تال مو

 بأن
 .؟



0 
5 

" 3 7 

3 

3 

 6 3 ءابلا فرح ه« ءاثلا لذ

55 0 

 لنبي ٌيسئاو هدر ءالا الا 50 هيلين ءانا

 بغيألىذلا صخاشلا ابا رام نه اشلاو ردود 2 نم 2
2 0204 0 1 0 

 ناهرئانتو مرهلا هديا ترسسكن :اىذلا ل4 ارم لكلام ٍباثلاو ع اي لاذا بائريعيو هل ١

 هلاو ىصالان ءاسبلت ةريعبلاّبل :هنم لوقت هد :رقودرق لشد 'عهجلاوةلثىثالاو هند
0 

 مرهىذلالب .الاروكذ نمت بالاول ةّدصلانمم-هاثيدحلا فو قرانا
 عم -

 للا درةزامع فارس اعلان كيد جلو ران مدنسملابانلاو كنساثرتكلا

 عرضلاو ٠ لداشارْمعلا ىئانفلابلتلاالو ع ا ب 8 دوف يربك امهنع
 )سو ع ه<

 ةفدنحوأ هاكح دوس[ نيماع ةكبيلتلاو 00 ةاذاست اًوهفاس ادلب عشا

 دشتأو ورعجلأن 2

 اسماوطلًياِعْملاَن ماع انطق 3ع ع ةعاساسلكنيع

 زاجل لهأ ةغلبف الار سلاف ٌبارتلاوةراجطا كنة فو ةرابخغ وباب .اثالاوبائالاو

 لاق اخ اوبرا ىلا ينكلمالكلاو ُبلثالاهيشب و بارتلا ميت يندةغلب ورا

 2 هم .ه
 ل ارهدلا هلاها دها نم نمي * هيد سين ىدخامكلو

 .ةيورلافو اذ فادعاو لنا ارهدلا 4لاتقف فناتسام ىدأ هاوقي ل صتم ب

 ده 3 د ه يثو

 ايلث ال رول ايهنممدجتميهانتناو
 - م

 م وا 9ع و 0 صس 5 سه

 ىلعاهثاوق ديت ارتلاو هو لتألا هيبجاج قورحوسكت ريسعلل“ اهلاو ودعلا هيهانتدارأ

 مو هدر

 ناو هب وع دمر ص مدن "اكديربءاعدمتا اكتوبسنلاق ب ازتلاو كلل فابعلا سو ا

 ث.دخلاو كلتارتلا وكل صدع | اولا نيح با را ورم اا هك دمع اهعاملاك
0 

 رهاعلاو رياك أ خفلاوا مهم ملازما كلت الا را ارهاعللو شارل دآولا

 3 الالدق دقو ةسألاع نعةياكوتل قو مر اءاسيلبكر ارا الا ثددخلا اك ازلا

1 

 ةذئاز هتزم-هو مر ناز لكس لذا هسا ا ٌدواذهو ةراخلعا قا د لبقوّبارتل

 دشنأو ةغلمألَبأك :ردأ ال لاق ى رجلان ءقشالاك مثألاو
 مسوس 52 هدو . َّ

 الئالاالاهيظعأ الوالظ 5 اردت رسال فلحأ

 ُبَملْْلاف ع عا طاسة ليتم موهوب يتلا تلا نمدقلاَ بتل
 م ا -



 كلا يا ل م نس تو نيالا 0 2 ل
 لا 4 ””ال 0005 ١ 0 ع

 مسنلا فاذك اءالثالا هلوق

 وهفللاندرو نكي ناف
 5-5 رعغوهفالا اودرد_صم

 مدقتامباوصلانوكيو
 حاسعلاو ىنا ملا ىفاكمالعأ

 هيما بنك

 ءاملا فرح ع ءاثلالصف -

 ع ى.ع
 هع.زسولا ددناو

 مه < مو

 بقانك ملا دمج نم حن و 21 ابان ملطف خرب

 1 كتبتي دس نب 1 2 سه و

 هنمسقأن' 0 0 "بقا 5 هعاقن را و هن 0 واذا ب قاب سحشيللا

 لعاذ ىلع ى هو وفتاه تبقتو ألو الا نمسا ديزوأ

 تممع6 377 98م ماد 12ه رع

 لوقو ذغتانوقث هنآر بقثو َنهرزغتف لد الاداز تلات تلا هو لبالان «بيقثاامنالاشقيو

 8 4 هه

 ىريسعلا ةمح ىلإ

2 

 57 همس و و 5<

 هيقانانأ ىذامالا معلا نم 5 لقأ لو هيلعت انآ ترشنو

 د ةه. 3 يا مَ و هى ل

 لاخدروقثأ اوك ًاراذفان بقئمل جرو ليلا قراساب ىلع هيءاجوأف د هيفبقا“ دارأ

 ٌرهظ امّلوأوهلبقو هلع :رهظىلا ارعالا نبا نعةريخالا هفيقيونشلا هيقبو وتلا

 9و سه 00 ا

 5 بقثملاو تقني تقتدقو هب اَعْتلاردصملاو ءاسنلاو لاجرلانمةر ملايدشلاةبيقثلاو بيقُنلاو

 6 س م هدوؤ مءو م 27

 | يرطب يقنوابمتم رهس ةفوكلاوةماعلا ند قرر 1 قرط

 د ده ع )وم هسلو 5<

 هنقلا 10 دي ْتَمْرروءاللاكاًءامّتْدحأ

 0 كاسر لة لع ناوتتلا فار كلا

 ئزحارلا لاق هدقنت هس وهمف لاك ون يلا رم رص دو ةناغ هدام هلق

 ه5 ؟ و

 ىرك بالا وهو ناسا خل ومولانا وسغ + ابنا! ص برْتلا نسال «

 0 ويفلا بانل هنيلاثكاو اهالثألإ ضب رخل سالما وُمعلاف
 يسوص 1 ةهس و -ه

 ايل لج رلابلتو بيعمل م هبي اعمىضاقلاور رمآلا بام ةنلثملاو ةملثملا

 كّذهلا لا ءلاوب لا لسمو لدللا م و هلك

 ُبليلاَو ضينلاوم موش اوسلارهظدقو

 بن الو راعال ىلا نمد هدرسسطمو

 راعال ىأراعال اوقو وأخ ان ماشي رَمترصلاكلذكو ليالادولح رم م ةلوملاع و ندلاسللا

 ريربلاقَنيمدَقلاقَدَسَتُم ىَآىَوشلاةبلا' كرش اهنمو رشقلانم
 و ه- ه# د5 2ث هدد وصعد همس
 اهنيجمركللا فرعبأل ىرسلا سودع د ىوشلا بلا“ ناسغت داود

- 

1 
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 لاه رذصلاناتسالاَت درغتلا(( بر 31 / :ولااهب رمش ناب عفادم 'ء هه 9 : ا 2 ا هز 2
 مندوو هم ع ءومدع دق 5 ووك سور

 لصاننم بغت نع( ورب لج 00 ايدو مت ا ييزردصعالو

0 

 امرا يمال عل أءىذلا كتر دسم تلا بلا (بق 2(

 عجم ضلايُبْقتلاو نرفع عمار ايذفانلا قرنا بلا هريغ بولا دحاو غفل

 6 8 وم 9-2 2. 2 دج 5

 هيف و تشن ءاوةرثكلاا 3ك سينا فهمت و امه هيقند هيقثدق 9 بعد قفاجتأ ١ عدلا وقيل

 هم ع 8 و همل9 توام

 تلاد الاِبَقدملاو تثوقتك أ[ « رولا نشك تاسع 2 حاملا لاق هَمعُت
8 

 سلا دبع نم هع اشسقافاقلا رثكبت هَل و تن توقد ماهدحاو يقام و واوا و ا

 هلوقلدب ىهتفورعم

 نويعلل صواصول نيو 35 اقر ناد سو ةلكد ترهظ

 0 - س

 نيعل ارادقم يلعهريغوركسا اف بوهو صوصو عجب صواصولاو ىدبعلا نصح نبذئاعمم»او

 م مس سس و عه 5 ّّ 2 سم و

 ندادق رفداططازال زاك زالوا اذاقهدوءنالفرطم 0 0 و ههرظني

 2م ل , 00

 0 و لا هبقلا دادي سو دفريقهتسوُ تقاتل

 م - 95)و موو مصمم ومص هع هم و

 هد ,اعيوانوقُ بةئنرانل !تيقثوا.يكذترانل ابيقثنو* ىلا بفن ا 5 كو امل ارانل اردصم

 ايم « 7 هو 0 98 9 ا و تم 6

 تيقنو اع! اهقثاَو ا.ةثتابهقثت  ابافرانلا تيقثتدي زوأ اقتراب اووخأ ١ تدقنا1[

 م9 م م < 6 و و5 <

 اتنفد امارم 2 ابوايلم تعج مضرالافاهل تبخل نتانيا تا 0

 و موس 22 ءداق مص

 قاف د نم هياها عش و باعت امي وقنا وباقل و اهحدق:نيحابقثتاهتبقثت لاقيوبارتلا ىف

 سقتلاع و هاهتدقوأىأرانل اهّيسعت ؟اموغو 5 رسىأأب وقلب هلاقب و ناديعلا
 مو مم 2و 0

 ترهظحدفقاذاىذلاو هو بقانديزو اقتل يشأ وةرام ثلاتطساذا ابوقد تقي دنزلا

 ”لاردأامو زب زعلا ليزنتلا فو اناقتك هحلا ب قثو يسال باهشو نا

 ىذاااشيأبقاثلاو لحبقلا ملا لدقو ءىضملا بقاثلا» ارفلالاك بقاثلا معلا قراطلاام

 رمسْفتلا قءاجدق كلذ لكو وبقت د قئاايمسلاب نسق ادارتاطلل لوقت ب درعلاوأ مول الع عفترا ةنرا

 سانلا ْسَقْنأ ا رب دس دقوألا ذأ ى ألات قنا لوقت برعلاو

 نلامهقاىضر سابع نيالا وقس ءىضملابقاثلا و مهروفأوموصشو أ ىأاسنأ
 9و مَا

 تاهو تق ملل ارلا تيقن 59 1 هن اعل اهيارسكبب قتلو هتيم علا بقا ىاليقثان اك

 ( لوا برعلاثاسأ ب 2



 خال عا رعرفم د هيجل ل ل لالا 7 0 ا ا ا 1نادمدبوت دوغلو“ 7 سينا ناحل با

 .لاط 4 م : هل ص, 27 اا 5 د /

 (تغل) .٠ ءالافرح « ءاثلالصك 2م

 ىؤ نأ كلذ ت د زةدداولا غلاك هعمل فعل ةثمالدنثاك اذاوهئمالد . هب ةأم ىلعانبا رع

 ىطاإ -و) عض <

 الئل فآالا ىلإ جاتا ف أدني نأَبَج راس يا ردفاذا و كبقاممب الاسفل

 ركبنا تلك اذيزاتلك ل اونقتاك كركي ا ادنزتأك لوقت 0 نك اسناد ل

 كؤقاأاو اقسم لدا لا" اريغة ينام )مع نري دسسقتل اى ٌلَدبلاذا لَدَتلا« 2 تا15نال

 رح 7 جى عر

 هيلا تاك !اًودَع شرنلاود هيأ ةينلملاو غضوم نابل و هب يومس هدم لؤآلا

 1 قفو قداولانطبفءاملان : افرك أ حفلا بَل اَُيَْلا (بغن) 0
 # عع اض م4 34 ا 9 وه 9565

 ترفح تظفااذاق لعن ملئأسكاف 0 ضزال ابدا" ةبقبَوه

 مج 2 و 2 2 دب 0 88ه

 قش دل دربنو وفضل ع رلاهقشص اهنا ردا قاهنعءلمسأ ىضيقزاندا اور دوبقلالاثمأ

 لأ يدم

 سعشل هبال لبَجلظف نكبر ريدا بعت 0 و ناكلملاكلذباملاى قد را وهم ٍّضعأ

 و موو

 لطخالا لاق نذل ول لشاب وانو تلت 1 ود :ؤامد زامل

 2 8 اةعَشعت د ّض لشعلاو 0 ا عدم 9 مسلالو

 0 وهاملا هوز نموونمو هو ردع لق ناو بمال تاغ لعوخودشلا شاور ننعم
 قو ليلقال- هجوأ ةر رد دعم فراصةامبعألا شيلا تاق لوبا 4 1 امج اويقَت || ىأنأك همك قهدسنبا
 ردك قوس عدلي نامي ةعدن د ىذير كوني دك حرا عر نزح | 49دك دعب دبع يرضن ديل قةو صنم : لا

 لاق رطل "اهيف مسيل هلا ىلعأ ف عضاؤملاز مل ادوكسلاو مفلاةفتلادببعوتأ

 و مه و8 73 هر ُ 10 و نك

 ماذقةوفص فصيل غن 5 اها ناك اجلك و دي

 نفةلالسس تلفاز ان ثددح ىف 3و الءلقنوكر هو ةركد ىلعوأ ص رالان ماع !ر دعوه لبق و

 ا انيستا نم ج3 سارال قرط ياست ارغالا نبا لاك 5 بقنا

 لاقفةيئاث ناكسإىارعاش رص او لاقت كلذ هناكا لا ضرالا ديسق
 ضي و 986-3 + تبع

 ا اسوم ترج ىلا 3 بطول !ءامل شم ىدكفو

 لعْنملياسَكادر يخت بغل اتنكسل أنا قلارأ 0 نمور فال كلن سلا نع

 رعاشلا لاق تع ون 55 تل تاكل وسخ نءاملاف
 ءموع 0 اي هم و سمع

 حئاورلا كان يبتةدارق 2 ابصلاهقفصت تناتتغئامو

 هسص رو م9 يد

 ىنارغألا نبا حاطبلا ناب لاظخالا تب هدس نب اذ ثنو نابت عجلاو دهب ابوذتقثلاو

 مس ه 20

 2 قيال :ًاوثكدفُكلاسالا تقاضءليملاتدازاذاف قبر طنين نيبو هاملاىراجتذاب ثلا

 عفادم#



 6 (بلعت) ءابلا فرح «؛ ءاثلالصف
 م92 هم

 روش ملح .رلو ةكرعشلاىآلا لات ردع لهنأؤ هن وسام وار
 عدو د ةهمو ب

 اهبناران مزتسوو ىلاهدلا نم د هرم مريراشأ اهل

 ص ّرأ و ةزمهل ١ اكمال اك اب اًناكماهلد ًاءاملاىل اًرطضا َّّك نعاشل اَنإلاقنكلذدح وو

 نم نوكنأ نااّضد روك ا ل ترا اوقامأ و بات تاذماللارم 1 ةيلعتم

 م8 ص ع مو ل

 ةدتسب ل لج ارو نيج نلعثت دل 0 1 وب براقتعلا ةريثك ص رار عم :ارلاهاككن

 ا 2-5

 3 . ةرخ ؟نملجرلابلعتو ع رنا * لاقىلعُتلا

 هنملمسيىذلار دا للعتلاو هنمزانسل اتبْجلتتام راقت و نانسلاة حلالا

 اولَع رطملا هيلع اوشفنْنب رخلاف ةرل ارئاذا هناربق و درعا نب ربنمءاملا 0 اورطالاءام

 53 ضوملا وأرابدلا نساملا جركل باعد لارخعا كلذ مسا :رطملاةامعثم لسير | 0

 2 ةرقلاناهلاز اسر لاف ءايلوأ اق ةياعو وسالم وسسلا ا ظ
 8 02 م. 60 9_-ٍ ع

 هدي سلع دسسأمأب رعشيايلولأ م موه ىحانتمإهلا لس و بلعاتا سيق وسلا ارملا

 وهو هود و
 رولا هيف معو ميرا ران دبع كنسي اعياوأ ماك أ كو درو أ هرازان

 0 - - - سا

 قكلاو للا نم عدلا ف بوك ٌْ رازعابلكلا ورعوتأ رطملا“ ءاسنم سبك :

 1 تالا رمل همأنم عطقاذايلب_قلا لصأوه رخآ عشرم

 ءاعدج ني ةيلعت ناتبلعتلاو "هلمبقلا ىلع بلغ ساَةلعتو رعشلا بم رات فورم 0

 لاق نيام رن ةملعتو ئَط نب رم ندهن راخ مدت تاون لهذا

 ١ اهلوأةديصقن مىاطلا طةأمنب ورجع

 هيواهلاه ىو نكتْنك *« انحامرأ كتل سوا ظ

 هيعا لا ةَمآلا جاب لاف لا ناّسلعل لأب

 ّى عرتال ىلا. ا اها حن وكيلةمالا ىلا هاو ارضلا الا
 2 ص 4 -و 1 7 3 سا و 0

 و ع و 77 ا > .8 7

 ١ لغالا وقود ودع ر 5 ؛ىفةملعُت و ا و مكب ل دسأ ى بق هيلعت

 1 و اهباسنأةع 1 * "تب سقس راح

 اموت. اذه درلهنأ ىراىذلا دنالاق نونلاتدثأفر 2 ةبلعَت نب دقن مدارأأ نا

 نأدارارعاشلاّنكسأو نيونتلاف د1 كالذدارأواو للقأملغاف صوان !ىرخ نأ ءارك ىرش

 سلا

 هدعل

 هلد اذثوأ نيس ادحناو

 هسيفك# ملك

 مكا ىف اهباسنأهلوق
 هسفعم هي. ةك |هلاوخأ



 ىف ملاة تبن ةيعنل اوهلوق
 مهلمكتلا ومكحما ةراسع

 همسشملا ف الاى ثىافاتخ

 ةهيدش مك 1! لاف هب

 ةعوثلاةلمكتلا ىف ولعت
 َ وا 0

 دهشتسااذك حا برأ هلوق

 كد لاوموق لعب ىرهوخ ا
 ىناتاصلا لافو تاماعت

 ناءلعتلا تبلافب اوصلاو

 هبتك هرظناف غل ةينثت
 ب

 (بغش) ءالافرس « ءائالمت

 0 واه نازتشاو يظعلانابعتلاُن راسي لو امنا

 | لاقو تارك لاو ثانالاوري_.كلاوريغسصلا تبا 0 .|ليعت نالاق هكون ال
 ب ا

 لافو نيرعنابت ىهاذاةلاعنا وقري سفن ف اضل الاف كلذوخو 5 لامك اثايعثلا ةريسولأ

 تايحلا نمئابعُلا ارعشلاقو تان ردا مظعأن وه ورعشالا ٌةضالارك َذلاعَمآ نانا ب رطق

 عم ع

ع ضاوملا ضعى هو لاك رأفلا د يدير جأ ميظع مص
 نمتببلا ف عفا وهورألراعت_ 

 : روث يدمج لاق ريناتسلا

 اقرأ ةئاشملاهيقوت ىرن “ب امتأ "كمامزلاهيق وددت
 2 سدا ع -
 سم 37 هور 2

 كم ةطاجلانابعك امامز 5 هئاشخ ف تشنأهنتأالف

 لاك ملا هجواوه ليقو ضان نس ىف مشل اهحولا نايعتألاو

 ادكنتلاف واكدعب تح 2 5 ان ات ادد

 7. 5 ه- 1
 00 ورمل

 نبا ابعت اهو لوقي نم ئمولاك ٍضاَيو حفلا 5 ىرهزالا لاق

 هانا لوط 8232 0 2 س25 يس
 ' ارخس هرب أ ماس ىهسل غ ولا نمب سل 7 .رعلاو ةِمعلاَو رب ارأفلا"امسأ نمىارعالا

 9و هدهد

 عدلت باودلارمت نم ىهو ا ًكاذالإ ادي اهاةلتال نينمعل الناب قل اوسأْرلا م

 ا و ا هسا ١ عر مدع 0 م هه مو ءة2َو

 تاتقانعر وعسلتةغزولان م ظاغأ هب ادةيعثلا دير دنا لاقو ط0 و اهيلسًريداكبالف

 ٌزاملتاو ةيلقلانيل ىاولل ًتاغعسلا ىفاوهتاف با اذالوةبكتلاكق اوه ملعلا فد

 ان ةدجواذكك ل وألا هتروداماهبق لراس ماس ائابفتا ارو ٌدْعَرولا

 |اسم زيش ىلع هنأرق ىذلاولاف نعل نيكة ىرهومبا

 تشل بحلارع هش نم ىهوابيفةعفتمالو لاهل سيور اهقاسواعر 1 0 الا ةلغتلا

 اماما لل لاك رح غنا 3 ةفدتح أن 1 ع ٌلئاملوع رااخإامن

 ىنالا ىهوتةفورعم عابسلا نمل( باع ةهلا نيا, باوهرغلا" وسعت دحاولا

 ىراةغلارد ىنالوه ل مقو ىلا لاط نب ىواغلا نابع وله 1 دإا وةبلعت ىنالال قو
4-7 

 مهنعهللا ل |ساد ع نيس ابعا اوهلبقو
 < 8 - و مو 0 و 5 8 2ك

 ِبلاعلا هيلعٌتا, نمد 2 هب اربنايلعملال أوس ب رأآ

 دال اعلا نعلاعتو سلاعت 5 وةلاعت ل الاوزك ذلا تلعتلا ىرهزالا
 9 ئى 5-3 5

 هلوق



 54 (بمن) ايلا فرع ع . نال
 تم ش

 موسم <

 دعيانّرلابلهعر رقيالواهجوبالع ريالا بالا هن هيمي راتبك انكراذك يق لوقم : ٠

 برعل ادنء.٠ نك بمال انز كاف |اهبريضي لب بي راتبا موف حيالدارأ !ليقو بربشإلا

 يلصهقالورانديسةنيدميرأيو 4 ا مهم امءامال ادعم هرم اةاركنمالواهوركم

 0 و يم

 تارسكيلاىل اوتلالاقْئّبساءارلا | اومتفي رثأد رثأو فد ,و يرثياهلا بيبنلاو لسوهيلع هلا :
 وك

 برْيلا هك 7مل جي دلل لاقيسأ يمنع ميسوويلع هللا لص ىنلان ءىورد ||

 اهرَعْفةعدقل سو هيلع هلا لص ىبنلاةئيدم مابي يثالا نبا لاق برعلا مالك ىفداسم هنال ْ

 هم ه5 و35 + س ه2

 مس اكتمل ليقوابذيدأ ماو هليقو ريعتلاوموللاو مهو بيرغتلاةيهارك ةباطوةسطاهامنو ظ
 وهو # هر . 0 لا ع

 . عطايا وهامو# هلوقو بريا وستمف راو كرب لاح ةقلاملا نمل ||

 ةيقينجولا لاق لاستلام لال ريدا ناو سم ْ

 0 ددقوزاخ اضرأ أنمن عري -غا ووك را وك ل اىداو وب م وأ لمت لاصتلاَ ”الكلذك سل و

 برا عناصر و دشممأ ف ومس و #“ رعاشلالاك اريثك كلذ ءارعشلا
10 0 26 

 ناشف هاا رك (بترث) عضومبران . ضامن آراب راج يأ

 0 هذ 5 52

 (بعنإل ى 00 ربي ولاَش رصم باش نملبقول ديلا ب روقعياهاكح ضنك
 هرم ده 8 مد < 9و

 قدس هادم هوُتءأل الاف فثثألا نهمدلا بعت . 6 بعشاف هرق اع هب هيعش 55 راو

 وم » هع هووآ 2 سوم

 اثددعتملتل قرع ىأامدست هحربوةمايقلا موديلا ءىجبشي دافو رطملا بعتم

 ةأسعو و امو سه سد 9 و سوه و و نا

 تا تتسم فار دج حا امد ن عشب هح رح و ىلبصء تع هللا ىظررع

 007 1 :ه» ى وهو
 نايعئاويوعتا وسعت ا ماس عت أو َتْئعَسأف ىورب و تااسيأ مليح

 بيا م وعن ال قايسلا لاو ىفا ,ببسلا| هر :رسفو هيوبتسا لمت شالا ملا ذلذكولل 3

 ىركت تأوشو لدي وهلمقو بياع كب ساعت هكىرح را نإ ”عحاو وىداولالميسْعُتلاو

 ومو

 بعتملا فى :'رسهاملابعتأو شضايحلا بعاتسدحاو خفايا ددةهسيف فاصءأمهنم ا
 2 2ع

 نطل اليف يدنا اتا ديل شا

 2ع ا وو 21 4

 ناؤ تالا ميبكلادارأب از دينا هاذا 000 يا

 نموغصل تام اوكا امن ا ا نسناس ىفانانءاي نكح“ الا

 ملا ليسسم بعل و هل وق

 مكسحلا ىف طسض اذك

 ريسغ ىف لاهو سوماقلاو

 هبتكواملالمسم كير قلاب
 موي



 ل 1 عا ا ا ا اقل

 ب 4 ءابلافرع 1 0 اك

 ليقوةد. يلا اا اهلا ال نيتلا لثمرماهلو مق 011
2 5 

 ةوقاناذربكشك و كشو بصقلا سرك س ذر هلي صقل اهيشِرأْنال |

85 2 7 

 هن اكيءاشلااذهو ةيأثكلا قرف ارأاهإت :زمولا فيقع ىلعف 5 هينالا فيفح بيدك الق

 دجاج ةقيتوأ لاو اطتيوهو ذهل موق دّقفو يلا رابكت لزمه هنا ارمهلا تفل هسّقل

 دشنأو اهنوكس ىلعءاثلا قبو ةزمهلاحرط اغلا
 مود همسه رم هج

 ّنالاشدن ًانابلاب ل 35 بعيش لعاب خنين د

 - سو م «ثةس معدتي م7 0 ود 4 ان

 بل "ايف انكقماسواحس اانا سولبلا يابثلا ىنارعالا نيا م

 0 نوره والاول رك بيوم ب م انكبفم سل

 رمش دشن و لإ ةهظعإير ا 3 راصآ]و ا عمالا ىل طوس ا

4 

 ه ب مه

 برا الك ثهشلاترامااذاةالّلا نعى هيت هدا فو بل عمتملاْضَنبم 1 2

 ىذلا ويف رلامهشلا ى ٍِي وب و اهب بيلا دنع 0 ودافو وم تصخ وتقرفت ”اذاكأ

 ثددخلاىفو عن عجبا الاو ب مر للا ا هع و 0 اولاءاعمالاو ش ركل يد

 جيداصآلا ٌتانرثلاَو اهل بةربلا رسم سمنلا تيس اذا تحرم بلاوي قفا

 2 2ع مس 6 ص سس ال هس سو و لاي

 برثأو ب رثوب رثلاةن عملا براثلاو لاف ءاسقتسالاوريعتلاو بن ًاملاكبس ريبلاو

 1 صلاه 1 :|

 بيض واد

 24 و > عا سا ونم !سو- 2 9

0 
 ه # سو 589 17

 برم طولا فادح أ ماوس 2 دال نمأ مل نيغيالالا
 سناء مج

 ”ت هم نة ا عا ع

 هيدر اكسس د دوه ريع رمال بلع ترث رو ىطعأ|-؟ :ميذلاوه وءاطعلا للقب رثُملاقأ

 00 لس لاو ركع دا مزلالء انعم جلا لاق ويلا مكيلع بيرن اللاق مر لاش

 عيبتلو*ليقورمشب لاق فاغشلا نمفهّدلاكَبرل !نموهو ىرهوملا لاق م 21 لو ال

 2ءوض هع هوووع 1 هم ءوم 93ه 2 هم ع

 0 وباع عكر نو # 0

 اهيل

 دلال لبقو ريخملا برم مهلف يلع -دقاذا نعممهماعُتت ةعومسبل عشب رثو

 7 همو ع

 لاق بالود رْضِبْلَك دحام ْتّزذا ثبدحلايفو طباقلاودا قالا بي تلا

 ظ هسسعلجرلاهخو فل جرلالوق»نأ عرفت و بلادها انعم كرهزنلا



 000 5 0 1 0 ا نا 27011 1 لال د ا لس ا نبع لا ون ساي اك ١ نعةي برا نو“ اذا وللا انس سلما تاك لل 5 ا د 1 ا ا 1
 . ف : 8 000 ا ا

2 

 ىلااودوعىأاعيجب هللا ىلا اونو ىلا« لو 5و رقاب هيلعتل ميا بتو بانأو عجبرو

 و وهء2ء2و 0 و وسو و و 2

 انالفتدتتساو هبنذنمديلا بات ا هدسيع ىف عبود باو ا لل و همأ || ملم أو هنعاط
 م

 مس ه5 5 ه سس

 قو يردن الماما زدسمأل هدام ىلعمدنلاو ع وجب رلاىأ فرقاه ةيوتلا بلع تضر

 لمان هدأ تولاتلااةحب .رثلا هذهيف ىرهوملاركذ ذو كلذنم" ةلعشت ىلع ودنلاوهب وسسباك

 نس رقد فاتخكل نعم نب مماقلا لاق و ءانثدأأتا اءاهتيلقن وا و اولا تنكسا_فةوأعقوهو توق :ر |

 : ربنبالاق ءاهلايراصنالاة غاوءاستلاب 7 ررقةغلفتوراشلا ىفالانآر ةلانمئش فراصنالاو

 7 راوصلاو لاقدساف في سصت توران ى ا اهّور ىح لذا هذه ىف ىرهوملا» رك ذىزلاُش :رصتلا

 ىءاتلانابيلع فقولاو وطاح هلوقاعل مل ارناف زوو ةملصأ هءانث ال تدىل_صفىفرك ذب ذينأ

 .اهلابايلعفقونيحتا لافاهلد. + ءاتلا نماهل دبأهنافءاهلان اهبلعفقو نمو تاغللا رثكأ

 توام هاحمنب ركب وأ لاق ةملكلا سف: نمةءلصأ ىهامنإ وس ”ًأتءاتن تارشلا ءانت تحلو

 ءاهلانتونأتل ارادنالاةغل واعيجسانلا5ء ارقءاتااد
 5م لاك ع -

 حراشلاك ل جرلايثث هلوق ظ ىو يصوت لسك هياص أَبأدتو بهتوانأثلجرلا بثت لل ٌق 2 5

 ابراع هك وه سس املا

 قتلا نكلنا- كلذ رمةفص فرعاشلا لاك ىطَقلانمء اوما لثسبوامتلا ماها وُ
 ل 2 2 هم .- هم س 5 هو ع 1 ه2 2 3 2

 امهعسو 0-0-0 لقتالوٌتءافتىل اما 5 ادوملا نم ىدععا لثملا قو« هب واذن هحراف 1 نوفا

 50 كو ل. 8 2 ويء ره س ؟د مو هس )وهدم

 3 َِْش 2 ىعريغ نم 0 فا وأ يشناسنالاّلك أ ان ب واثتلاو تيواثت
 هدعت

 4 وق سس سا

 ثددخلاق و زمهلاب اك فاو |نمادؤثت باثتي بأئتديزوأل اق نالت لاقي هيلع

 و 7 6

 ك الما وندبلا لة نم نوكبا اغإ هند هةيهارك ناطيشا |نم رلعحاغإ وناطيشلان تان دوامتلا

2 

 ا اءاطعإىىلا وعدي ذل الناطيشا اىلا هفاضأفم ودل اولّسكلا لاهو هناحرتسا و

 تاعاطلا نعلةْنيفَِب لاول فعسولاوهو هنو ىنلا بسلا يذلا ارأو

 امان تبنيها رس قعوهودابلا تدل نوط ف تنل رمش تارا نعل

 95 1 4 2م 000

 تيمكلالاق هيأ هنا ديحاوةضنم ةرصتت من ٌ[سانلا معرب املا ع نمديعب و هور طاش ىلع هن 1

 او < م و -

 انيسرطغتملا ٍنأثالا شخك « ركم ىقلواقملانداغو

 ةقشحو لاق 5 قروب أو ألس»# قيل كشنلا مهل اهيمسن رو هل مث ىه ثيللالاق

 ة- < 6م - م 3 وو و 6 - همك ل 3 ةيمو بها

 اضيأاهقروو روخلار مه”تابت تبنت سانلا نمفولالااهتحت ل ظتس سي ةعساول زال ةحورتبأثالا

 1 قواك مص



 ا ل ا يك د لا ل ا را د ا ا ا يفور مح نرتا ويشلام ١ ايل . جب لارا سبقوا يع ع د قوطي مةيياول ع ا واب سيد ا" تيدا ع و يسال لا نيا تا ويارا « 1 د رن ل“ ع تل 0 هنن ا توا الخ رار

 (ٍبْو) ٠ ءابلافرح « ءانلالص ع
 دشنأو فارعالا نبا نعربتعلا فينملجرُباتلاو لئاقتلا بالو ّبْلا وعباَبْبَو نالغل ع 9 لا هس : 0 * .  هزوصدس

 20 5 2 ع 9

 هروصقم الؤهىلتلاطدر 3 ريس وس ناكنا مدع
92 

 همس م2 7 - وضم وود هوه < 38ه و ع

 هروشأف هنس ماما د ةروههمةربغلاومجبادق

 23 رولا قالت الملا قا 3

 نملجر مساب باتل بيذهللا هيبسيب للا طرا مهدوق نم مهريغمهطلاخت فأر ٌداخأىأ
 م, مص

 قىر للقرن ةعير نع 6 الإ ًايسشملسو هيلعللا ىلصبملا نعىور دقو منع قب

 لصف فرك ذينأ "الثا قس لافو كلذ ىف ىربنبدمتوبأ يسشلا هطلَعو بلت ةجيرتانثأ

 ُةودلاَب الثاتأمط !لئملاعفا هنزوو لأ ةيناثلاو ل صوللوال اةزم لاو ىايرهنال الت

 يبا | او قوت وانما در هايل الئاو ب صنت ليقوماقتسس املا

 2ك هَ 8 * دو ماما

 ماق راجلاب دلناوة هش « ًامطلا لمة بس ”الشلاسالاو ِن الا بصتنااذااسرف ةفصب

- « - 

 ددنأ لاق هس ًاروهردص

 و مع ست و ه9 يب مهم دمصو ب

 0 ق1 اونيتنرقلان مه ةباقتعةروص م هاهدروأف

 و

 ءارقلا لاو لئلا لاف مقتل ابك للا ىعمدالا نع 70 دو

 و مهد 3 «: مث و هم

 ةغ نح ىلأنعرص بونتلا 5 دنمملاّق د رطلاب لادم ذاب“ الئانمةببب التلا

 شفخالالافو ليتم وتلا ودب و مدنلا تب داق و بألا نمور 1(+3)

 سم ضضص - سمدع سو*ع و 9ص 5 ه5

 ةبصعما نع جروبات اتموُهب وراي ون بوني هلا ىلا بانو مزعوتمز رءلشقب و عجيبوتلا

 هلوقامأف ةعاطلاىلا

 نك نيرع 7 7 يو 86 -سسمضقع 9 هو

 ىماصل ب قتف فر تعدو 0 ىيبان ليقتفكيلإتن

 ا و سل ندا اذ شالة نمبر شلوأوالاذ وسو ودار

 اهيفنأ ىثرتالأ
 هرم ه دوم هع

 ةمايقلا فرافكلل تددعأ * ىلارانلان مرأب لوعذأ
- 

 ا هقلاىلاٌيئاتباويل جرو 10 قساتف ينمو نااناخ

 مم وم هما 2:02 أملا

 ٌرَددلا هَ ن وك نأزو بولا لب أوو بدلا ارفاعىلا_هتدلوق اودو هديع ىلع بوت: باو

0 

 هللا ىلاداع بان لص روصنمونألاقو درملا بهذ موهوزؤأو نو ونعجب توكينأو لوقا

 جد



 بال اسيملا كار ءالانبا تباثأا مالا يرل اديبغونأ عت 2( ةفنحوأهاكح

 55 :اوهنف هع وا "ا هفاهتضنأ | اذاسايل جقهسفا نالفسغت يت روفتت لك الوب غتمو

 م ى ةوف بعل !قمملع ل ىد را مل مد ةيلخز رو أ هندي ماظعنممافعرع 5305 : ١

 ةفرلاوذ لاه هرشك :

 ىلا لطعملالوقو

 (بان] نت سدو شل دعوا ارادت فلا رسوتلا هرعهظ أت نلع ألا ئ

 أ

 عد (بلت) ءاملا فرح * ءانل الصف
 : مم 200 دس همن / 17

 ع ."٠ .٠ 200 1 كَ . مث »م

 ميلانم نوت اهزب يساء قيدلا رن شوك رول ال دا نب وهثيبها_ملازيثك

 م- 5م _- ه5 دهم و هع

 نب هاسعل للا و سلا رالادعب نأ مالا اويل زلات رضي هَ .. نامب ىادبف رع

 شأن ةقيقر ىهوةر 4 ص نجا اضي ا وليشيوءارج ةظدحة راو * ايلا أ كأم
 - -م

 85 عم 5 - دهءوع قف -وهد 5وس

 لص ءاتل ا نأاهسقابإ !متهفرصد ناعضوم عربتو نعرت (بعت) 0 اديعا اتكراو

 8ع شرد 9)مو#ت ع سا

 باو هف ريغ هبعلأو ادغأ ب عتو هناك عشب عت حأرلاذضمانعلاةَددبَعَلا (بت)

 هع مق ووم رى دو »

 و 22ه ذو © س

 بهةمرعلو ا ثثكلا اعلا وأ قوسلاىف اه أذا هكر رز
 2 8 مهد ص رص ص 3 همددع_و

 -ت"”« هه

 95 ةم

 مقتل بعل ضامئاكاب 2 هلك ضيهةرظاامملان اذا

 1 و ءءمهع «ثدمو هو

 ايغل سعت ا ولا بقتل (بتر بغتفو فم ”الممحدقو هءانإ بعل و
 629 عه ءوك 8 ىلسأ د مما

 هند «رتبيغى أه بغت «يفأم وسمع ةنق ةراصاتعت ب 3 قف كنك د وأدت توم

 لاق هلاغفأ دوس وذل 7 ,دؤد سافلاوةلاق ةبفتىذتذا مل الراتخالا ضعاف 9و 4 دا

 م 2 هرم

 اىشلاّ عقد ابين ا ةمغلان وك ْن اوال الاف اددشمةسغلى و5 0 قف 7

 7 - صرع مه

 0 وقل اعود 4 - ةناقللاَش و اهيفتاعاخاممسَعلابْئلاَببَعن مو فنندقاذا

 مو-دمو سو م8

 اعورأ كلاهملاباوَسِفتلاَ م ع "اراك رخ تنك ءأذقل ىرمأ

 موس ع ري هس -ٍ 1 5 1 ه ءىه ع 29-5

 95ه ارا ج83 ضع وية

 نغىحو ا لوس ل بكتسستلأ اذا حولا نمنانآلا داو باوتا

 نب ل ناسنآلل اراه دق د نانالل لاق و لح ءوقهنالفو ومص ههنأ هب وسس
00 7 8 5 

 50 - مدس 4

 ادخلوا تعا 3 اه :رشاوقراع مد تاو

02 

 الاقي, ثيللا لع 11 ؟مولحلا العوق نالةدازلاواوو لأ نأ لات ىلع يضفانغنإو

 (لوا برعلاناسأ - 59)

 وه جلا عضوم#ب زر وهلوق

 مكن نم هاسأ أر امف

 23 وكس 5 دل ا

 توقان مهم ىفىذلاو ىرت

 لما دروأم خففمذب
 ههصمدتك ||,



 د ا ويغ كا ا ا ا عا ل توا و وت ا ا 14 ١ ل لا: يعاخلا باى" يب يبوح ل ل حا بجلال ١ ١ « اا ا احلا . ان 7 ا اا“ با و ١ ل 7”. ىلا ا ا يلا م طرا كا افلا ولا ايلا 1
  1ا او اق يلا م ا , 0

 (برث) إ ءاملا فرح * ءاتلال صف ع

 هنقاذلا واضيأ نافاس امه وانا اللاب قول ف قولا فىذلا“ اولا 120 طابو

 نكات نانالرْذَصلْعأ هوتيرئلارذثيدم لاو ريثالا نيالا مولا فر

 7 ا 2 2

 هقامركىلعلو رع عرف هنو ىو ”ًاذاشلا عار لصأ بارتلاو د هردع مرسلا مب رثو نئارتلاا ؤءجيو هرعمريعبل اة سب رو هلوق

 0 8 21 و ماوس < قواطوبضممكمحملاىفاذك

 عبسلاانه باصقلابقعولاف مولا بارتلا باصقلا ضن مهتضفنالةسأ ىبت يلو نا ههجو عسطلا سوماقلا 8

 ىرهزالا ةانشلا ضفة ناكل كلذ ىلع ضبان اذا عبسلاو ة ع 0 ةيتكءاحللا لدي ل مهملاءاملاب

 ميصره

 ةيرلاماذولا باصقلا َضْق يي م باَلاتوكئاذاَبرئماعط 1

 وو2ءو 5 < > - نو ص

 برت عجيب ار اوثالا نبا انطق تاصقلاف تيرم بارثلا ف تطقسىتلا بالا ىرفزالا

- 

 9 00 اع 100 طر 8 04 وو © ا ا مس 16

 رويساأ|ى هو 700 ةعاصملا هناؤلاو بارتلاقاهطو بتر ىلا موصللي برت فيت

 وهام اذكهوذس ءالاقف فرحا اذه نع ةبعشّتلأس ىمدالا لاق ولا ا رئاهبش تيا تلأس ىمدالالاههلوق
00 / 2 

 اهالي هوك لقبا فس ل ىشو هب ةبرغلاماذولا باقل 0 قىذلاوه ائهام لا ةبعش هس م«مو ©
 ال ءدسو١ 2 ,ء” - .٠ 21 - 7 وو هم راتخلاوحامعلاوانهةياهنلا

 اهل لاقيو هجم امنالٌمذو شوركلاو انطاليا مذولاو 0 هبارلاابكلصع نماهيفىذلاو مو ةداموف

 دبا ثيلئاد_هبمهييطالو سندلا نمم-منروطلمهتيلو نا ثيدلسملاا ى ىنعمو ممّدولا | ايفل ئاسلافاهيلقناسللا
 موس رتك ككاو

 نول ف كاذ نوكيا مرثك او همملاوىذلا لجل بر لقوا ل ىذه ذحلاقب نرسلاو 30 : لَو

 نينا - رتتراصاهتيرات وناعا 6 اوثاب ورتامه واجب رتىهلاقي

 9 ايكلاَف 7 5 لا اذااض- براس

 ه رك هم 0 )ت97 هم همهم دو

 ٌةدالو 0 لنا اهب الاسقف ىلع هرسقادارت ًاانرعىلاعت هلوقو

 2و ه6 سم 10 هو #و2 6

 ةقلعمة رسام اك اترك وك اسدرَصت ىهليقو قرولا ص رف ىلهس تين ءأي ربل اوبر اوةيرتلاو

 ةجرتفسذهللا ليال اهنع طارش را ةقيدحوت لاق و ةماهتو نر او لهل اهم

 00 دفعت نال هند اةقانلاءايراو اهرسفةبصملاةقانلاءانبرلا بتر

 0 اهنم نيمو ىلع .كميرداو' ال غفومتل مشموهوّرَُ لبر كصذ «د:ع

 هد

 بيرق 5 عضومءارلا فب ريو عضاوم بان اونابرتو 1 نيلاتيدقأنمداو

 ىصشالا لاق ةماعلانم

 و 3 5و

 ب ع هاحاب 2 رع اوم ع ةيصمكنم فلكل اناكوَتْدع -9

21 
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 نقلا (ب) ءايلاف رحت هه ءاتلالصف

 كل رلاالوكل وسل اواوب لفرداصملا ضعب ىف ذه عنشماذاواذ#هليقرهاوكسان ملك ىف
 و بوسنملا نعمم بف نافع ناوماحالا نمعونلااذهو كلذيىو ءامسالاتناك

 دوم مير مسوص يي هج ىنهرع 4

 ىأةبرتسوذ نيكسمو ةفاشااو كلة رملاو ءاعددب ”اكبصتقلاف دءنالل ب ارتلا ىنايعللا

 لادلا نمالدبءاعلا نوكتنأامإ وتل ذأ بال نمنوكينأمافلوأَدوررل بو بارتلاب صال

 را روبالا هعضوم روك ذموهو هب وببسبهذموهوتب لا ن متسول 7

 يودمهلوقىفالادءاتلان م اولد 5 ءانلادلا نملدنأفةب ردلا نسوا رويلصَناَنونَ تف ىلع

 شحولان مدريسغو ىبلتا هين كالا ساكنا وَدلاو يو نم لعن هنزوو 23 ون هلكأو |
 «- 0 ىه-و ىو 9 هوو

 تدخأاذا ىلا ىهولاق ثوب ٠ /ةقانالذكور بلا ب صنلادمسوَررك اعلا لقد

 انه كوراحربغو ضرالا نمد ىعىدالا لاف ولاق كعمل ”اهتيعبب وأاه رمش

 ولادات لاو نيءاتثلا مضت باتا ألا ”رلاو هايم ”الاور كذاب اان

 تاملاو ه4 رقدح اولا لماما ٌتابرلاو تارمم ثالثَامادبعكساذا لج رلاّرتأو 3

 ليقو ردصل ماظل ل بقوقل ىلا نيباموهل ب ورْدّسلا نمد القل [عضوم

 مالا الالاف نب ةتوقرتلاونيدنلانبامليقو نموا كوأم

 بونتلاف كيدي ع بررغلا ىلءاهايذ قرأ

 .٠ 5 و 5 5 و 2م

 ةنمزم عالضأعرأ بالا ل بقوهسئفت راوهودو,نلا بوتنلاو يتلا لف

 ليق بالا بلصلا نيبد نم حر ب قفادءامن نمَّقلَخ لج وزعهلوقو هن عسل 9 هع لاوردسلا

 نال - رلاونادبلا بئرا ليقو 1 لا بنات رو لج راو يات ةلالاقو مد تامّئارَعلا

 ردصلا نم ة ةداقلا مضرم تارا نوسع اذعتار طال ١ 50 ةييرئاهتدحا ولاقو نانيعلاو

 توم 6 ىف وود و ىس ودورو 0 همهم

 لوف سلاك ةلورقصماههئارت ربا ع ةضافمريغءاضبٌه عة هم ١ ودشنأ و

 1 نان يول نايل ناتي رثلا لبقو
 نس بأ حج

6 020 

 نوي سلجاعلا نولك 3 بيرث ىلع حولي بهذ نمو
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 (برت)  ءابلافرح « ءاتلالصت 6

 بالا هدي راصل جلاب بالا هباصأ .تكحاا“ ئذلا برت باتا ردد

 اهنع هتاىذر سدكتنب ة طاقم هد> ىفو قفل نمبر صآ بقوم ارتب ري رو

 همم 3 2 0 سا بو لوم ضن نيس <

 برت آو 0 ريقفىأ امال رثوامامأو

 رع 1 سو

 بولا 0 اا هلام لقب 2 فرعالااذه بارا راسفأامكو يس

 اا بالامل ىلءامإ و بسلا ىلعامإ قل بْلاو ب اولا نمملكو اتحمل

 امرت ءاعدلا فو اري باصأالى اعلا ىلعوهو اديس رتلامواضاأ الاملا هلق بيرتتلاولملا

 - 0 هم فاول 6 5

 لمت لاريغلعفلارامذإ] ىلعتب وصنلارداصملا ىرجمتي رجأ ىتلارهاوملا 0 الدنحودل

 و -م.و ست

 كلذ عمهيفو هعفرب نمبر علا نمو تاو هابل فاوق مل ديه 6 امذلاق هراهظإ

 هيلع هلنا لسع ى ْدلانأث يدها فو هللا هجر ىنعمهيلع هلل ا

 2 هوو

 ةلوقدي _عونأ لاق لاستب 2 نيت ابل ءاعفاهي واهلا لواهسلأ رمل كش لاق مل-سو

 ليزتتلافو ِبااَو صقر ىأ برِد_:ُةامٌزقانال جر اللاش كاديّترَت

 5 ساس

 ءاعدلا دمتي 5-0 وه لعهللا قيسولل نأ لع ًاهقاونوريولاك هد ,رتماذانيكسوأ هوازن رزعلا

 لسعد بن اود ريال مه دابةراوتي ب رعلا نسبا ىلعةير يراسل اهنكل هرقفاب هيلع ظ

 كلذ ومالا رب للا هدارأل قو كر همقاهانعمليقو م هال عوقوالو هطاخملا

 اقل شيرت اللا دقهناقدَم قرشا ىلع» عدوه ل-.قوءاس ا دقفدفلا ناهنأوّدملاا

 1 ا لاو و هجولالقالاولاقاهلاريشةجامحلاى ًارمنالكل كيتي

 تمدسةنام هلاهتسلا بيغ ريو هلءاعداذهَناف 'لانعتما هرث رتاحابص نأ هنعدهتناىذر

 اغلا اهرهاظ انافلأ برعلدّارثكو لا ديب بشع ماا من لاق ل

 1 ه تاع سد خا 5 ب ود

 رانا معلا وكلذون ل راالودمأتوهوذال مآال دك بالو أوقك# حدملاام.نودب 1

 لاقل لافا6ناكولو مالكل !ىفزوح الأ طخ اذهولاك َكاديَتتْغَتسا هدي نري كاس 2 اونا

 بتل رو بري برتاولو رقلاودارأ اذافالامراك ذاب رموهف ل جرا بآل اق كاددتربأ

 ىذيرسأ آثيدحىفو [ئتضرالا نيوهنبيسيلة احلا نموها يل جدو” ريقف

 بريد .اهلادن[> الرج ناك امال وابابسسملسو هيلع ليش الرس ك4 هنعهللا
 ا

 اديهشلجرلا لتقف رك بر : هيا آضعءبل هلوقامأو دوه |ةرثكمهلعاعد هيدارأ يقدح

 سدلوردصعسدلو مسا هنالءاعدلا نعم همة ناكتاو ءوعقرفكل بارتلااولاو هرهاظ ىلع لو هناف
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 اني (برث) 2 ءابلافرح » ااتلالذذ

 2 نك ه 8م 25 - ع ع 7 1

 1 مرتلاو ءأن اررعلاو تارثلا ون رثلا 2( َن درع قمدقتام ةيلصأ اننا و
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 3 نعةرخالا بيل اوبر و بارشلاو بارولاو بر انبروا

 3 درت كلذ لكن طةمئاطلاو م ادعس ىامسللا نعاب روب هب رت باول

 لاقب بالون أ ذمهنًالإد او بالاول ترااوبرلا شو بارو

 لرد الك لونا اتاك بارا ند اتالم انا /هقلَح ىأ راكب

 ماا ا لا و لاقل َئلَشثر دل فو موال ةقدرل

 25 درا 0 ىتحهيرشآللاقب اول س ره ءامرعلا ثدللا نيتالامورصنلاو دنيوريسللا

 اك ةستاود را هيدارأل قتال نادل ادوحب وفاوك شاك دمل اق واهنمت نضاله لب 2 و

 ل-وهيلعهقلا لس هلوقهنمسجر 00 اهنيك لس يئس دولا بلاقي

 َئَد رادع ناك كلوؤم روزي عدادات الا هيدار أل يقو وطار عناعللو

 لاّقق 1 ًامَنامَع هللاقف اكيار اج وق ةوةكدادقملا لعج وهيلعأي لح رل عش امهنءهلئا

 نيذلانيحاذلادارأو بان ّيحاذماءوجب فاو كوش مسربي :

 ست ودم و

 نسما لعفلا لعحدم ماَمافَح ودمملا هينولك 7 ةعاض اج وةداعرشانل !خدماوذعا

 دقناك نا ع دعس يلف ههابشأىف ادنقالا ىلع سالي رم ودل افاق را ردوا رضآلاو

 باكل نكمل نسءاحاداوخ "الاثني دل هوقو لولا ل بحب نم هيماكناسعان دامراص

 ردود و ه2 ا

 ضرالاةن و م رو ا دلما

 226 1 دل

 8< و 5 يح

 برتثو وة ؟تاردقسال راهَسْس تم يرتب

 7 تا هد © دس نب و تسرو دوم 2 1ك عوام ساس 5

 1 35 في

 6م < م ©< 2م 65 م

 لاقو ندا ه1 باهالاةنالُتري 5 بارتلانثولت اذااس : رات الذب رتتو

 يف , 1: 0 9 35 م 59 د 0 8 3 1 2 21200 1 قيم
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 2 بردت كبت رو 0

 تاو ٍباُارثكُب رتل يقو«ُبرحرابا موباحنل يع« ةمرلاوذ لاق انآ تلح يل
 هع
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 هردصوملا تاهشأ صه أ وق
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 زحارالافو انرسحواتَْصىأ بها أديت

00 , 0 0 
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 م 5و5 د 55 2 و ردهم 5 2 0 الالم ع هم م

 راَهاوسْقتاَبنت و مو م و لالهلابتلا انتج اذؤلأ 0 أس

 ىلاعت هلوقمنمو ريب غ م هوذازامريستلا لهأ لاف بيم هودازاموز , زعلاليزتتلا فو

 نمربكسصلا ٌتانلاو مط اذاستو ْن ارشح ىفالا» ةئكاسعأ بايام امو

 ' ١ كلوا مالا نتسساو ردا: لنهساما مب : ٌفيعشا ابا ااو هنأت ىتالاولاجرلا

 | هيِفَّدَحىذلاوهو بسلا رانا نبا ذعر ١ ني ديال اودرطاا ذا نالف مم أت دتسا او

 || ههحو ورش رعاسولا نك نمي ست ل6 دس نايناشساو ص ا ردد ةلاسلا

 1 قزاملادشنأو هيتس نعمل ع 3 .ضاولا مالا يك رالا نمهيلاوحام ةعاججبن هاو
 دوم اهدع مس و دع 9# سا نم سا ,

 لاطألا ىاددلإ لالكلاو كتي * هتنعب مالظلاثلم ةيطمو ىناعملا ف
 و ه9 <

 ليسيحملا ىو | 0 00 هحارودلاتقب ىلا ىدوأ

 007 نس تك مو

 5 ل 97)ةدءدم هد

 لما ريكخلاك دزاوملا ىحاض د ناعيا 0

 ل 0 ادار امرك نال 5-0

 0 اا 4 2

 همر مالاقو صرالا ثري ىذا اديدحلا وهو نار !تافرطلاو لو لرمشلا

 ود س س وو وه 1

 اما بستم و اهتيشعو اهات نداهتضنأ
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 ١ 0 جل يالا دعو نيو وملوتساكاد نخاع طقىأ
 لل

 ور د مان ءس

 | اهتم داب ةرير شلك ا نيرصلاب وهورملا نميرض ىلا وى و رقناوماقتسا ىكئادغأ

 لاختسانلا امامك ًايءئىدرسيذهتلا فو نبل لهأ نعيمه رت ىلع تلاغلاوهو ةفشحوأ

 م17 8 012 2-0 ها . هد مس ومر هع

 اميةماهز ىبل اىشحاذا #23 هلا عردت تا نط: مط او رعاشل ١

 هول را
 هل لرش ا [مالؤأفادبعد بعدا مهلامأ نمو كلذك تان لجو ربدادار رهظلاباتراحو

 ةممبيذأامةضغل ارراحن مبا 02 خاشاذابتسو دم هيلعن اهتمام
 هلع ساس © مم سس

 ندا رجح نوكيةضفلا ن م مَا بالا لا ءالانبا باهت نمش قل ةَسف بتي دقو
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 ىضذقاغإ !وهديسن الاف ةهرافرابخ توما (بت) نمل لاب اقَن 3 مليم بوكو

 .و و

 هدم_سنالاق عضوم بردت نينا تنال ارالانالرصأ ا ؟ىلوالاءانلا ىلع

 مدلل

 ”نزعلاو



 ك1 (بن) ءايلافرخ « ءاتلالسف
 دودو 8 2 : ع

 الفاعم :0 نايا َ ًاوباهل 0

 . هام

5 : 
 رتلا لو ثوانٍ بط انبارو هظار هظيلىأ الامس ل

 ونأ لاك للرل اماكةرشل فالح دا تم لال «امن "كى حردلا تاهمأىوط

 ءءء ع 26

 روصنموأْلا يلا نمثل دبس" ابا تاكيرعبتأي مويا وقال قلبا 06د دع

 ىردأ الولاك نامل نا.نانأو ل | ىمدالا لاق ىرب نا لاك ةيلصأب تسيلنيينايأوتل ايفءتلاو

 كا كى ال ذا ندو هقاقتش :|فرع الدبر كلذ لصأ 1

 هدو م2 و و و يد مو 2 0 000“ 5

 ه.فةرغصلا فاشن الدبل بلصأ اوه ون اولا نمد الع :وفاثأن اولا ةفهقاقتس اف ورعحبارمسلا

 > و ود 5 01 ول يشم ا 7 8 5 3
 ةددشمءابو ِ 2 ونابأو راض“ ان واو اتنلقالف ناب او 5 واولا نملدب همقءاتل ١ وهبالص

 ه 26+ 1 هدد ع - و

 ناينانأو و اولا مونت عد ةراعنودي رب مهوةمداعفو رج أ نودب م ىرج أ فاهودازام ةدث ار

 رأسا ل لدا هولا اوس لال رملي اهوار يسدارلالاو

 ميمصااخالثلا فكر هزالارك ذىسقلاهنمْدتر رملولل ا (بات) نيلي منيتمداتقلا
 ا

 رعد كل ئًاولاق ةزمهل ١ وءاتلاب لأ لا وطح وسلا لابجلارا اراصتت ٠ انملاق ىدالا نعد ع ىلأ نك

 سدقلا ىرمال

 لطلب! ءم غار لذ 5 يل تزرأ نعهتخو

 22 مم -

 03 9 سد 6

 لاصنلا غارشلاو ىيسابشلا ”ةملأتلا ولاقا يعي سوقلا انه رالا يضع لامر علال
 هس د

 حاملا لاف هدازف تدان اهنيعب تقر دقت ية خرق د حاولا ضارعل

9 9- 3 : 

 هج ”ًاواريع مص
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 عع

 5-5 6 20-200 هوم --

 برق عامي سا رالعانا 07 نا

 همس » وو و 2 يي

 بلأتلاب هش نا 0 ءاش براقي ىذا نول اهنيعي ضرأت امد
 م ورك سد

 انو لديلاوا ْميناُباَلاوراسكتاسشلا (بت) ةييرعلا ىسقلاهنم كورت

 و -دي)و

 لعع ل واسقست الف سمانعمت الفل امس 1 مرا ىلع اوه©ةرد_همدنال َبصنءاعدلا ىلع :

 هرقعو هع لاشي أك ان هللاق هيسنواباسابتو ةفلاجملا ىلءاسماسو هل.قامىلا نة

 سد ف

 اناسواس هادي سدو ال اراه ىأل قرا عشاي ردسلا ىعهبسأو نالفااس لو

 مدو ل هه

 ربزعلا ليزنتلافو انرسستس اديتعتو مسالا بابن كاوردصملاب 2 اكو ديردنبا لاق ارم

-- 

 ُْف وهلا تاهما ىوطدهلوق

 هيحفص هتك ىئ راكب دهتل أ

 هدر 1 خلا تخذو هلو

 اذه. غرفةدامفىنااصلا

 00 رشف لاو طيخلا

 ةعساولا سوّلا غازفلا

 تفتك تحن لصلاح 1

 هلو سوق نع هتمهراكا

 ةوقزرأو سلا ىرحال

 لاصنلاغارفلا ليقوةدابزو
 غارفلا ل .قوةضررعلا
 مسوسلا ةديعبلاسوقلا

 ىأبصنلاب عا ارفىوربو

 تاك عملاو غارف تحن
 قمهسهتم هرةارملا هله

 رميف## تك هيلق

 رمغفاذك :لاتامدأب هلوق
 سوماقلا حرشو ةضس

 هعيضص دورتك اضأ



 رد ةسابلاث يللا هلوق

 :ءلمكتلا ىفىذلا جلا لسنا ا

 ىأة أمل اد_جناهيعشو

 ردشى رز اك تآ اتالثب

 ةبؤرلاف لحعفلا
 امقيق نسحتراس عاملا اذا

 انآ |رموا ىم ةماع
 امهئملك هدروأ دّقف هأ

 ال بابن ب ةدام ىف

 نمدجمالسو ب و ب
 ىذلا زحزلاو فصعتلا

 نابىذَش ىناتاصل ا هدروأ

 هلوقو فئاعصلادّوس نع
 ةدر وأهلا سعأ اهقوسب

 هديته هتك

 : د

 4 1. 14 1 د دا 09-2 دوز

 (باث) - ءابلافرح « ءاتلاو ءابلالصف 11
 20م7 56

 7 هب وكالة ابلاو هلصلا هب ايلا لثيملاونأ للص ومئيرأىذلا هحيولا نمءان مفتي نم سانلا

 ىدعلاةغبانل لاك

 .ع 2 مكاو 5

 اهلاوقأو ريت ديعو #* ةساَنكلوادرَد

 ٠ع ه »ع, -ه

 اهلاو أور ش دعو 5 اويخافوسا 9

 هلر 0 هعيج فلفل بدها امل !ثمللا لاق و هن ةبوحمأ أ اينالفاناتأ و هع
٠. 222 2 

 اشي لاكو «اسانأد مو م ةغسعل ل

 5 موجع ) )و

 ُبدتالّْتلق اهاعداذا # بيرد هنو
 ب

 دشناو ىلارعالا با نع عضوم باب وهل ءرىأ اذهدباناذهو
 ريظح ب ركاب اوني » ىلا عئابىسومَبانإو

 5 نهم )
 ءالعلاو دشنأ فاح دك للبن مقرب دا وراد ارصمعاقلت عضو هبل وملاو

 اهبانقعاذهو مشو 5 طارش ” رانك اإل
 ه 7 وه<؛

 هيفوننابيفرعن عضوم نيرصلابو رك اروعت نمرغت باونآلاو مولا روت نمت ةياسلاو
 مهلئاق لوقي

 مجالارطقىلاءاهتليكلاو « ' 5 مج نيرا ناب رول نبا نا

 0 مه وو يتةئ2 27 هم 0 2. خخ

 مرلا لم اهنيع أ ةرضخحم * مك الاسورف نامئدلا ةبضو

 اذان الف بادهلارعالا نبا ةبدملاهيف جنا قو ضو ىلاءاملا رك بيلا (بب)
 و ه6 م7 يد

 زومنصلا هوا ليستوهو ضو كس بيار 6 ذومىلاقو بيبلاوهوةوكرفح

 ُبيلاوهو ضو أل نمِّرُاذاءاملا نصي ىذا اوُبوُلسألاوبحتلاو

 رب رح لاق عئاجمن كاينة وهو لجر مساس ا

 ست ومع 9مرع

 عقانةبي راح نم مدرأم و9 انقلاَنمَقلاةسودنمادأ انسد

 نيإلاروقُت نمرغثاضيأ بابلو لت ىأرامهلوق 3 هم
 يلسلا سادرره نب سابع اق عضوم مسا () ّه (ةاننملاانلا لصف )

 ةماع 5ك

 يطا نكن ه 3 501 راح كرا

 لبقمنب الاف عرضلا مدا نايا لبقونف ةانلا٠ ضع رضا ااسأ رنا وتلاو

 بترد



 17 (يو) ءالافرح + ءالالسف
 8ع دي اهلل ىو 2 3 2

 1 ناريز ولاناكدق و لعفا ىلع نبال الل بعف و لءفانا. تالر دان اده واعامت !نوكثأ ريع نم بانت
 1 3 و و 2

 8 هل _هقأ ىلع 0 هرعت لهلوقمف ناحتمالا ليدس ىلءةظفللاهذ# نءلأ يب 1

 ةءانص اذ هوبات َ 1 مزيل | هد هدي جادا طرو منلاا هس سابقا

 0 ارسل لوقنم نست ئ اقوا عيسصرتلا مسي عبد نهم لَو مان ل
 1 9 أ

 ء

 هدد 2 ا

 8و2 35ه رءمور# هس  مم-3 نص

 مدقلا وصخ هلع, ع دلك اهلخل * لدخاهلمةميدع 4 ْ :

 ركل ىلع ْت عصاير 00 اي ارض اهيئاوددوس

 ع2 اوه 2و هد ل
 مع ىف ءاغغل اهدرحمل ضن *« اهُدلقملااهدسعملَ

 ميسون رم اهقناعم ىوري * افا رص مر اهالي

 ظ لاقفىاوةلل باونألا عارك ننديومراهتساف

 5 نشحولا نمار ساهدوُأ 5 كفا اوقلا باونأب تن
 و م

 ردصع سل هنال» ا و اولاراهظاما 4 لدقل اعف ىلع ل هفهنم تش اول وب جالا اوبلاو

 اغني ري ىلا قا انوه م -هقاو ا همل اله ًاولاق مما ضخ

 سم اقف سس

 هذذعاألا ءاويبوس و ناوي هل اراصم وع ..ناطلسال بنود وعل وبلاك رح وباب عالج 5

 مزاد ى لأن رشلاتو ْ

 ايابمدرلا بْن لنا 7 مشيت نع الئاسُكينك

 بويول نامت باول ت اود ومملا تن 00 ميقا ءامئاأ

 هنوبنس كحو ًةياغل هوو باسملاودود+ اىفةيايلاوبابل او قدغلا عز اذإلبعألا
5 

 اير 2,

 هقرط وههوج و يهل بق و 0 اوباهل ععدتإو هزوطس با !تانا دو اناا هباسح هلت !

 قمم وأ
 1 م و َ ١

 اس اهب احلا تانا 2 03 نب اسف ره انام صاع ب

 وو 5 6 ده «مد ي مسو رى

 قىرابثالان نا كِل دعب كنبابن موتا هلاقي ودقتسمقا: تاغ ويساوأ او ٠

 دشنأو هوحولاتانانلاو هبال نر رعلاد_عةبانلا هريغوا ا نمادهمولوق

 لاق اذاق بتاكلاهوح ونم ايه انعم لا 535 "ابها تالا در لبةمنب مية تدي

 7” اح

 (لوأ برعلاناسل - م



 ىفردللاب طبضملا كات هلوق
 ف عف ةرلاب وه كلا نمةطس

 ةيقاقلاواب ةلاموثلمكتلا

 ةناو رلاو ةضوعتم
 نيلاوةماهضباونلا"لم

 (بون) ءابلافرح « ءالالضأ 6 ٠

 «مو 2

 رتخ[ن قالب اكل 9 ٌتْدعَهنعهتلاىذررع لاك حاوي لاقاكءاوس أ دحاو ٌناسمهو

 ذيرت ادحاواناببسانلا لعجأ سكتش عنارخ رخاقدرطفو اًدحا وان 5 اونوكت( ىقتخمهاوأب سانلا

 قنيىدومبنجرلادب وأ لاق ءاطعلاق ردي لهأو يدها كو مقل فيولا

 ريغ اهعمسألولاق هس ب رعةملكلا ب سالو لاقدارأ ىذلا ءاذودسعو لاق اد>اوأسش

 '1اانياندتع سلالات بر ءلامالك ىقانأس .فرعالر رب رشلا موا لاع وثيدحلا اذه

 و ربي م

 مالي لاقيإك ناس نه اذه فرح ةدال نمتركٌدااذا لوقت برغلاَن أ ماكل هذهل صولا

8 

 اوووذد م نيو 9 وأ ءادحأا ثقالواضعاو ااذلتاو ا ىتحءاطعلاف 5 ا ىنعملا لاق اطّرعا

 قرشت)و هياتم اكو ناقألا لهأ اورروهشمثيدح اذه ناكل ىرهزالا لاف

 اظ 0 ةدارأا ولاق ناس نتابع هزواعجص سان دو عمسانككفف ور اذهى رق دو الاف ودعم مالك

 هس در <

 هسأ 0 دبز نفر موز ودنا روفطعسا وراك حلا رزاعتسولا لا برعأانع

 | وهف اخابر ءنكل نإوناسو اوعي واالةاورلءالؤهلذمو رع تععب

 هعمفع ةرضال وةيلضأنوئل اولاق لام ردت :ىلعلاقي و َنالعَف دريد قت :ىلعناسثمللا لاك وىعملا

 01000101110 ل_>- نديم اروع لا لعن

 59 1 و ل 0-5 2 5 0 م / 3

 ركب ىف ى أر ىلارسع عجر م وستل اهنع هللا ىذرركب ينأى أر ناكو قداوسلا ىلع ل ي-ضفتلا
 لرااف 1 ارو ة< / 1 : 5 9_ 7 و 2 >2 -

 ىذيبر# نعةءاورقو ةناففتلاو 0 ثيردحلا اذههعوسرىفلصالاو

 ووصل يي ه2 هس 5 2 6

 هنالادحاوأ. ذمهكرتأى أميال ةبرق ل ءتسخفامادح اواناميسانلارخ ارث ن الول هنعمل

 روهم7] صدع س

 اهم ىريغب يملا نمدعب* ىتع 0و

 ان لعوب أالدح اوناسبساثلا لع كو مخي مهي نوكتاهكر كذا
8-95 

 ىنألوقدةيلاندحاو عضوم نمدوكتال الغل نال الئ نوكيلد بٌكوكب اين ملاعت

 ىلعدُوَك ةبقعادومل اةفنحوأ لافو اموملا نو شنوا نعال يل ب 9 ىلع
 ّ-ذ ع هم

 امأنناس وب اونأ أ ١ اوس ودا اهتملعفأ اوقو ييسانل و نهلا حان مدت نهى َّط

 لشمال فوت احن القا اًلوق

 الاول نمر طخ 5 .ةباوأ جالو ة بأ كانه
 ا

 يو لاسللاو ينارعالا نب معزوزجي م هدرفأولو لاق ٌةيبح ا ناكلجاودزاللةب ونألاهانمناف

 1 20كم د وجمستوم 0 هجيج هجيج"
00 7 



 ا ام ل ضال را 00 ايل لا ع دير ند 1 3 ذل اس يطل 0 2“ ين "رد# 12 2# "اري ةثناوسلى ٠0 دراج ١ م 2 ملط يآ "بايع 16
 ط : 38 ا 1 ل 1 4 05 1-6 01 1 7 1 3 5 ّ 01

 ؟10 2 (بس) ءابلافرح « ءايلاوتزمهلالسن
 مد اه < 82 عدو ه 4بدعو عم ه2 «ك4ر

 روشح بأ ها طارج نم * ردصموأ ىهبأ كب

 ةو-5 م عمو 9+ مرام

 اهريجو بيرل ااهميَد عانأ لاعب ىلا ارعالاا بلعل ن نعول بوو باك ذكو

 لخلل تء بلح ةجرتفو لاثمأاهلكو رولر ولا لاف و
 5 د ةرمد يدوم م

 ير ضرالاءاضوال عمم د ةبوومهمسيردنيب لاح 1

3 1 

 ىارعالا نب نع برعم ىمعروبشلاءامسأن مبآو ليللادنءىأت يووم كربلا

 7 كل | ىفعضوم مساهلوق ٌةحباوزنبهتنادبعلاق املا ضرأ معنا مس ب 1

 .٠ ها. 7 2 9 م ف ساص ل

 ىحاو نم هسدم ب ام موروث رعاه تناك نإو ذآ اهنيتأتلب امهيأوالف ٠

 دل سوماقلا ىو ءاقاملا
 ما هريسفتءاج لاخلا لاه رانأ ث ولاط ناكل اق هنعدتاؤضرتم تحيل (با)

 يعم ورزل ع . -. . 2 . .. .٠

 00 ءاقسلاهنأث يدها ىف

 ردقلادبعي 0 0( يق (ةدح .وملاءابلا لصف
 8ةص

 ُث ركن هلناديعابنت |صق رنايف_دىأتنب دنهتلاك ىص توص باك ةيب (ْبسب (

 2ك ومس سدود مخ و ها 6

 هيعكسلا لهأ ب حت #4 هيكةمركم . هيد>-هب راج 0 هبينحيكسأل

 هرك ذدسو «بدسلابنيماعلاءاسن تبسم زحارلالوقهنمو اهنحف شب رق“ اسنلعتىأ
1 

 نال وهداذهاىربن يشل لافزترلذهيدهبقساوةيراج مسايا فو ىلاعت هقاءاثنا ١

 هرغصف هه همأ تناك ةرمصمل ىلا وبلطم ادعي لون بث درحل | نب هلل ا دمع بق اوهاذهّدَس

 - 7 مل هو

 اونأ ًأطخدق ةواهته ص دخلا 0 غلب اذاءنكن الديرت ارب هيدصق هقرت تاك دات همالإ 5 رلاوهجةرثكل

 © 9و

 ليلا ألا د يفصويو سد رسل رق نمىل> نبق ريغ نال طنفدرخل ا 8 ر

 هللا دابعبَقلهيولاكنبب رغلاف ةىورهلا ءاكحتمعتن يلم باشا ليقو نيمسلا ةبسلاو |

 قدزرفلا لوقي هيفو هرّكص دج ةرثكل ثر لانا

 9 دس 2 8 هم مءوم © هوم 1-7

 مدانر ريعمتعيابدقةب و مهدوعب تيقوام اوقأت عبابو

هله الع بيعرف شرت وق لع مانتس ل ىط
 خجلا ناس ىلع مو هلوق 1 ٌكيسحأام 

 ناس مهو سوماقلا ةرابع هد

 نلعاو ناب ىلعو دحاو لئاسلامالغلاَسَلا ااا فل وحش ريثالا نبا لاق ستسلأ لاق نتن د

 هتمدافتسف ها ففخيو || هءهسقر همأ تناكو لحرلا ىع«هبو تاوصآلا نو و نع-اذا بست لاَش و ا و
 هبتك ةسعيرأت الامتسسا ىلا 1 00 4 ا 0 7 0-3 5

 يدعم نمرال 1نراعدل تك 92د ,ىراولاف قب رط ىلعى أن اببو دم اونا ىلع مهؤ

 . جوجو وت وس هما عج



 (يوأ) ٠ هالاقر ه ةرمهلالس 01
 هعرسبو الاو كا لاك رتسلا ف نيلجرلاونيدملا بيلتمعرسبو' لان وألاو ا

 + يالا يا 3

 بوسقاقر هيبتا 35 بوأىذ ”امنوأث اك

 ََن ”اكريسخ هنال 1 بواماوه كابا ضمنا َتيبلاىرهومادروأزجرلاذسو

 ه2 دك

 مساوهامعهفصو عساولا ٌبْهَسلاو نارا تحامةلسِباََ نيود سم صر قاقرلاو ا

 وهوةقانلاهذهىاودبوأنسحأاملوقتو لو ىلعبوُوأةقان لوقتو تبسلاوهوالقلا

 ريهز نب تعك لاف ع اوقلاو ىذيألا عيجرتبوألاو ريسل فاهم اوقاهعحر

 ويست“ 3 ا

 0 20 0 ا

 لكنماؤاجد 3 نقشت انناو 3 دكنأو ارنا ماو لا

 لك نمهيلاوا_ىأ ينمي 1 ل ما ىف نا دقو رقسموَب "املك نمكأبو وأ

 ع واى :رادئاصفصرةم رلاود لاق راب ودجو و وق :رط لك نمىأبو 1 نما 3 وتيحات

 اياك تال 2 3 كقواماذإ وس كر
- 

 : نمك آلم ىرخ ادعية ممدئاصلاز ءاهب مام لوقو عرف ىلععأ ليه ىلع

 ل ا وانو كر و اهملَحَن رق واهلا مشن ع .و اهتمت نع هولك نم نم اهلن مكمل ةنذل

 كلدلازامو ةماقتسالاودصتلا بوآلاو نيتشروأ مثركأ نب + وأو او أانصرو ناهحووأ

 ىلذهلالاق بيد حاولا حج ملوغو لولا بوالاو كالا نع ءارس هودي داع ىأهيوأ
 2 و نيم #" -.: 3 8 قاد

 لسسأ اووالاالاو باصسلا الا آ امتقلىوأمالءامتماير

 اذا تح عجاروةبهاذاه-راسمفلا انتالى هولاف اجلا ىلا اليوت يعم ةفينحو ألا و

 ماع ع

 اهيفءاملاديلا عفت ث مح 0 0 :اهنم ديال تاه تأ ليلا

 دنعف كذب لري اق ولان اف 0 هذ ع وم الاصلي اذا كلذ هيلعاعدمدسأ» هللا هنأ اوأ] نملحرل قكأ دقلاو هلوق

 اد د ال ا ع ول
 : قدشناو لااله كب اق
 00 3 ةر_غيىلامألاوال_ةكب ف اذهلبقاتسساسالا

 ايلاينر رلاتقلعأو هيلع 7 ا الأ اف رخالالاىوأإ ارعوذكنابلقا ئتريخأ
 هل 0
 هب وسسدشنأو يروق اهب كندا لقوم نا لاقنو لوقت لبقتنك 0

 هع ؛

 د اتعب موو بس وتس حج معمار رع حد سمس م مج جس تجب همس لها



 دسغلاف 0 وأ أ لكل ىلاعت هقنالاك
 : 2 وود هس

 بويل توملا باو #* يطعن
 ه7 زور كم

 نيديبعلاف باو نإدبالا اذدوادز مزعلا لد تلافو هعجار ىأ ليياقع اهتمددوأت لاقو

 وخلا صفلا سمينة الص ثيم فو هجين ممول ىذلا طيف بالام

 وو -و رو

 ةداصديريم اوه ليقو عطل وهوة وزعم ل عوجراركلاوهدبا

 4 و 9 و

 تاهو سن ءةريخالا انوبأو انانإ بولس هثلاتبآو رات _ثوراهنلا عافترادنعى مّضأ|

 عجلات ٍ دم لا[ رامنأ كاهبيغ«ىىأاهب" ام

 1 رجطأت اوباخ ىذنعف 00 ام ع ل

 قونربلا كرم : انبةيشعلاقو

 و5 م ع

 ايو َملال انو * ارضعءابعللان مانو
26 

 نو نأتي دما 5 مادا 2 #* 34 و : تكاد

6 

 كلا ا رس ه5 276
 مهجن ع 2 دب 7 9 ل هناا نش اول ل عضوا

 نولوفءايواولا نولو ب موقوتبوألا عيرسنالفو بابوا مو 0

 انأفل دلل لو تتحاذاتبوأ « اليل تنأاذا مهثباو انو تالف ىلا ًامتسالاعب را
 ووو وهوة ميل 1 ا 1 0

 ىلدهلا لاق اليلهن دروهّست اوه وأتوءاملاتبأو بيأتمو ب وأتم

 ايت الاءاملا درة د القلي عابرسكأ

 ىلاعتهللا هجر لار ءالانءاد نأ ليلا دمي الاو هّمصد ةفايامت:أ ءاور نمو

 0 م © هس

 يس اركارمشعململع دس * هدد 5 الماما وال

 * هم ١ الا اًتولك ايووجولدوم 2#

 نأسب وأنلاو اليلريسلا فن 7مل فس وأتلاو متقتدقو باه] عجبةبخ ”الاو
 لدثبْنيةءالسلاو ريس باكر رلاىراتوهلبقو لمللا لرش و عجأ ًراهلاريسي

 بروأتءادعالا ىلإ سمويو * كوم ينام
 ا :

 56 ؟وراوتناوراس عاد ,وأت هرقل قا لام ليلا ىلا هلكرابتا يس برعلا مالك ىفبيوأتلا

 لا ظيفحلا باوالاهلوق

 نه نآرهظل و مسن !قاذك

 تلاع مالا لعلو اطعم

 رثكي ىحه سل نم موقبال
 ةبرولاب هللاىلا عوجرلا
 «يد*تكرافغتسالاو

 حربزورفعك وهدموح وق
 هسينعم ورتك

 قي دلة تع لاقو هلوق

 ةيمأتافو توقانمدتم

 ترك ذو اهانأ كرتةسستع تن
 هةعحأ رفتاسأ عم تبل ١

 ىسيعمورتك



 1ك دال نفعا هنو د ا ا
 0 0 درف ال

 : ْ 1 5 ءاير مدل 4#

 لاقت ةرخ "الا هيلاريصي ىذا عجرم نس حى أب ام نحو قران دنعمل نإ وزيزعلا ليزتتلا

 (بوأ) ءابلافرح « ةرمهلال صف 5

 0 عي ه< ص هم#7 عا صم . 01 1 5 ٍّ 2 هدد دة يتعلم

 موقو ع ع رلاىادب 52 ما م وعلا عج 0 6

 م بى ابو ان رب ةوبرقسأا ءاعدفو رداع رسثولو ةرفءابو اولا نولّوح
 مهو[ لدم ديزعلا ل زنلاق كو ل .اوهفانو بوب ب اءثملاقب لعافمسا لكي: آوهف هلوق
 س2 6-6 اطوقنممكحما يف عقو بآنم

 3 ئرق حاج هلا لاك و اسي نيالا وءايلا فرقد: وهءار لا لاك ولعيش سب نما ءيفوهو َْق عاود و تت نمني#تفثأن

 و ل مت م

 تغدأناءاوإلصالا او ت دود نأ ع نمألا عين ٌلعيف عم ىلع انياب أ ارد_كموهو ديدشتلا ههأنإ 2 يل

 سايقلا وهوزمهلاباش
 ٠ مهلا ارق نمىردأ الىرهزالا لاك نوكسبت قبس من الءابلالاو اولاتيلقناوواولا فءابلا ]| مم:ىنائئاصلا طش ىفاذكو
 5 مي 00 0 5: 0 7

 أارقن فمعم وأ ًارَقو دعم لابجبايلجوزع هوقو اذ مهمانإ ىلعءارقلاو كيدس *تلا هير او مهلوقف

 ًارقنمو نصي عملا قع د حنو هعم معسل امابغ+ اجت وأ يكمل انإطتلاتمال ىلا احا هبتك اضيازمهلاب هلئاقلا
 201 هه 2 و دم 39

 لعتف اولعق بالم تانأ 1و عج رملاب ام لاو يفداك يلا دعم ىدوع انف هعمدوأ وأ

 رعاشلالاف ىعع

 8 مو م ا- هام م

 ىدانباوممتناقزرو 2 هعمهّللا تاق دن نمو

- | 

 نال ةدعاسلوف و

 و 9 د ع ص 2 عَ ما

 ديل هر 6-0 نم ىلقف د بيَمح تلف ف هلاالأ

 داك م 09 2 _ - 27 سم و2-3 تقدم

 ديد حاهنم فهمك ال راني تفرع ى واف

 م«مو رك ةه+ ده نإ خاص # ع صن

 تادارأ توك نأ اروعو دل ليم فرم طاش سلا ادعتمبا نوكنأزوح

 و ه < 51

 عج ليقو عملا مس اةريحالا وراي باقأ وق مب !لحرو ليسوا وننقل

 ميرال بيذعلا دلع اع لال ”بايالا توكيألل قو هءبآو هيلادي 1 فتن!
 51 مو 11 هو 9- 4 -م م وع 0

 قزم لحرو ل ا اع ب

 0 ؟ هم 4

 تاتلاباَ ا وما راك او لا وقل لا ل وقفرك ولا

 و و و 2ع 1 و

 مث بنذيمت بوسي بن ذيىذلا باو الا بتسمل الاف عجسلباالايسجب ل
 و الا : 2 7 جمع

 رغب سيلا لاق ابد درك ذنىدلا باو ”الارعع نيد دمع لاك و 3 .. طا باو الاطاله دوش
 ل

 عج راذا 5 .1نمةعاطلاوتي ,ولاىلاعج ريىذلا عاج ٌرلاَناَو ”الادغللال ه5 لاو هئمتنا

 لا



 غوأ : (بوأ)

 سوات ع زو ودم مورو ب -ء ورث <

 ىداز ىدوزامايح ىفو د ىندنتتوملا دعب كارلا نينموم ارعمأأ

 ابن انبدسسنمو فينعتل اهجيونلافةفلابلل بألا ين : ون الرع ل اقف

 نانعك بوش دح هيمو يأ لقفل تدوس لبق وعمق شي 5 ١

ًٍْ - 

 ىهاشي رطعل نم برضا ”الاو هب . ةلاساس أ هاسساو ىنوبنوباولازام هنع هنا ىضر كلام

 ذغلأو يلا

 بان "الإ اند نفسا بان“ الاوريسعلاب له
 و هدو د ه2 مد 92

 تدصأو هف.شح ىلا ن نءةبنأهندحاو كاذبا نأ الااهرعش لعتةيرابب سعب |

 و مدع وهوه + اه سس 8 ىح ضن سه 272

 قعيبوباهدحاو خامزلا و مابا الا له ان افمخشي دحؤفو ماعلا هنا ذابنوم

 0201 مم و 32 طباا# هع 5:57 و ه9

 0 ةدءااةرهالا عج ءأ)إ حامرلابنيعاطمل

 م د 8س م 2 - 0

 لاول نمدنما باحالاو بهأ عجب اواهتدعبر اة هأوبىهأتو هله أدقوهندعو

 * هبعكالا توك يروا *« ىل رخال اردنا ةيحآليلقا عب اوعبلام ش *.يزلاو
 كا م اد < ع

 ره 1ليقدقو دوو قي أو جدأ ع جبد متو قف ومد لدم سايقربغىلعّسحأو ع ًارثكلاو
 , ميم 2

 لاعفديلع 2 سل يدنال باها اعرب 6 جمجلا م ءانهأ هب ىوسس لاف 03 1 و

 و .7 و ل و 7 هر

 ىَل اةنتيمإةنطعلا واهغابدفد دواجىأ ةنطعب أ 0 وهيلع هللا ىلصبنلا تب قفا ددالا ىف و

 ليقرال نيالا قرح امرانلا قون باه ل رق |لعسبول ثيدهلا ىفو اهغادؤىه

 لبقو يبن ”الاروصع فكان . الاثوكت يم ”مسوديلعمتا ص يتلا 7 .ز فتارة هش مناك اذه 1

 ثردحا ىو هلباهالكن آرقلا طفاح ممل ”الاران قرت لن ] اقام
 نب ا ضرع سو م

 ىئابيهأقءامدلا ابطا ترا , |هعصىةشن اعلوقهنمو رهط بهاي

 و هو

 وهوواولا نمُلدةْر ههلاقةمهلا نمناكن اف باهالا نسخن عف مسا نابهأو اهداسجأ

 نيالاق اهرب ةنيدلا حاول عضوم مس هاوهو ا هو

 ود كد 000 ل

 انااا وأ بون عجر ىلا لاب عوجرلاٍب والا (بأ) .الاببايميفلاش ورشثالا
-_ 

 م طر 6 ره 201100 .ِ و
٠. 

 باو عحبر أو بواتو بوأو ميا ءرسكلاسياوقسقاعلا لعتياوبوأو

 هيلع هللا لص ىبنلا ثد> ىفؤ هبابإىأ بئاغلا هب وأنآ لاعبو عجراذا يلا

 ةةصهع

 قو نب المال_بعج وهو نودماساثب زان وبان توبه لاكش نملبقأ اذإ ناكهنأ سو

 سوماّقلا ف باهر ك ذهلوق
 تن دااق ) و) هح رس 9

 ) نيك ( باهأرك ذ

 (ةنيدلل برق ضوم) وهو
 هدلقوىناءاصلاهطمضاذكه

 ريثالاّ نبا هطيسضودحلا
 دصا ارملا باص هو ضامع :و

 اذكواصزلم ها رسسكلاب



 داضلابوه اورفاضتهلوق

 اذارعشلارفض نمةطقاسلا
 ءاظلاب ال ضعب ىلاهضعب مخ

 همتكر مثاناو ةلاشملا
 ريصصم

 / 1 ل خل لا اا لل "قف 0 اان | "ا 110

 (بنأ) ءاناف رخ * ةزمهاالصف 11

 ع 3 ب 02 دى وس ع دو

 ملظلاب هيلعنوعم#ىآ دحاو مأضو د او عدصو داو لعوو فرعا لوالاو لإ! ودح او

 2# هس 3 5ع 7و - تي . : 2

 نوعمتج موقلارسكلاو فلا, لا'الاادح اوال أ ثيلعاوناكس انلاّنا ثيدحا فو ةوادسعلاو
 ور 58

 ةيورلاق اوعمجتاومل ًاتوناسنإةو دع ىلع

 هم 5و وم #7 01 هددعم ةصم و مد

 اهنجاكو بنج سانلاف 21 امل اانيلعس انا اميصأ آدو

 هن سو 0-1 ه9 ى 9 و62

 ىكذهلاقيربلا لاق ينك عيوب دهيع ور اضن ذا[ ات مدعاوسل ًاندقو

 مدوال اهعزاونتمىدا 5 ةباجتو بولا بأ

 هلأ نراهن لقرار ةنبح مستعد ىشرورج ب هقادسب تي ددحا فو

 5 وو 5 ه75 6م

 اسيادرجر - :وةعاجتا ف نوعم تكمن كيان هنوخ أمال و م ةيلأالاالإ

 كمل ةيونيةدع سلا بلؤمدوسح ل اهي نت شير بيتل دسف مهني بلأو |

 و« وو م وو اكل هع دراس ا 0-

 ١ تار 5 همام

 زو ع و

 يل ةءارو است ردلانهها دارو عرمان ذهنه اريسصلاو
 وعدك 7 4 0 م هم 6 07

 ءامسلات أو باو سمرا رو بال نيس نم لا عري دستلا بل "الاو

 يو 8<

 نأ ع نعل أعرب ل جدد قاثلا م ١ وقتما دولأ و هوبات

 بوُسَحدوأَداَح طم #2 برأ مكر 5 أو نارعالا
 1 ب ا 2 2

 كر ول هن او سطفلا بل اود بو تلك حلمتي اورو

 ه6 وو- وة يو 11 - 2. .و و ه9

 !سقنلال يمل" الاو هديدقة عاجلة دبل ىقلاتباصأديزوأ ىسرافلا نعهملا

 0501 ه7 س ع2 هو . 0 اير و ا 2

 ابلأحرشلابلأولم دلاءربءادتب ابل" الاو تسوس عادا طال كا لابقنو ىوهلا

 عع م ا ءءو م28 ميو+- 7 ه. دعبل

 تيد قومارفلذلاو عل بلاد ضنا لغت ل ةسأوءالءرامهالك ابلة ب لأب بأ او

 "يح بلالف ليالا دوا نم ضسلانلالاوتلتلاو ةظملانبا بلا ةغل بلالاو بأ

 اهنك ةكاشةرصنبالاوةبابس ااوماهي :الايبام جنبا نعل ديدنللا نمالوُلا

 8 موو هين ع و هع و 8ع

 10 لسا وق افارخ اروع دتوب باو هولاببتلا رداع باسو رانش

 هم هدم ص 5و ل 5 #7 5

 همم تعصو هنع مع هلك أنو تمم ىهناف هك كذاب الفاملك عابسسللحرطي و معللا هب

 9م 2 و م ا هر و6

 خيوتلاو هولدعلادتأ ب ينأتلاو تبر بفرد زوعبالو فال للابن 0

 تاقف مهنءدلل اىذر 7 عسي دبل نيل تاما ةهنأ ةحلْط ثد دح ىف او به لا و



#7 2 

 75 (بلأ) 2 ءابلافرخ »+ ةزمهلالصف
 + دة تسجل ب

 1 مو هد هع م | ه* م يميع <. هع

 همس : ايو هبشأيهبشأو موقلا نيب شد :رهلابشأتلاو راو رحشلا ىف مّدقناك فتلاامشأ

 . 0 ع

 3 د وذو ألاك هتلدمش مس و بدكم كرست ذكي هماعو مالا
 / 0 و يوم

 لا ربا 3 اهنوأينيذلاا هيف مايو

 توب يذلا ءالؤه لعول لوق» لئاطب فوت ل لطاس فوشي حامعلافتمبلا ازهو
 و وم

 ىنومولب ل ىأ لئاطب نوم مةملكلاو : ةرظنلاوهوارببايشالاو :ءاوالا أر 16 ش

 1 مه مو

 ىو ضع مهبط اذا موقلا تأ 7 يفتح مهبل ٌلْضَدااٌلئاطلاو

 اوعتحا ىأ هيلا باعت حن ىنغعاسلا ارمي راوُ اوما سانلااهيأاأ رقدنأ ثيدحلا

 هلا ى ضر اعلا” لدعا كحر بألم تبع سانا مال بالا هياوذاطوهملا

 اوماضتو ائادت ىأ اوشا ىوربو مل_سوهب هلع هّلل قدم ال لوسر لو او ىحنينحم 0

 مة اوقو 21 و ماعز ل قو يايا نعذهاهب قررا نمتمالع ماذا ارشبمَسشأو ْ

 (بطصا )ل بالا ءاهلانلتاو 1 ورؤزواعفن لد و زور ةيسرافلاب :

 هطحدقو قلعسيةزازإميلعو هسنعدقلا ىشي ةر رهانأتيأرثيدحلا ف ريالا نبال اهلا ظ

 تاو باج لكل وجو لاقا ابل (بلأ]) قرا ماونتن ةاشم ىهةمطصالاب
 و با وهم < «مدع ما مرح 520

 ايلأاهلأبو واهلا لبالا بلأو سانلا ع نمربثكلا علب الافاوعم اول ًايوهستعج اذإش دخلا

 3 ارعال انباسشنأ ضفي ل اهاط دمضناو تقاسنا ى هثملأ و اديدما وس[ عقاس واهعج

 دئار الا لأنا يدعدعيو 4 دة شيداسالاَأ ىلا
- 

 و 7ع. 5و ةّ انس ص

 اضادشنأو 39 دبا لاقبع رس عنلبولابذهل شح ناتو نأ

 0 ا 32 ا 2,

 جالا لاق عيرسلا 8 باتل حرز ْ نعرسسي ىألاقهرسفو دئارطلا بلا نيلي
 السماسحودملا كيوي 3-3 ابتسمت هيهات او

 5-5 سا م 2

 2 صرع ما < 8و م ع 502 2_2 يف 9 9 3و6 رو

 اهدرطامهالك اهلأ واهلا هندي رط راجلا لأ و ايلعا جلعربد تال اهئبل ادقودر طلالالاو
 د هوم 7 0 2و و سورا و تلو ور ه6 2

 هؤانتةبلات الاول كولا بلأتلاو شحولا تي اديدمادرَط
 اق - رود ورثه 2 م سا

 عمجابلا بلأي بأبو ثلانلأو رص باعتلا لاثم بأتلاو هللا ًاراججلابلأ مهلوقل ةدئال ا

 1 يمس و هب 85

 لأ لع لا قط د ع ىلا هلوقو
0 

 دك ه2 5007 0 وه مسو -

 كادلعلوا مهعجمملأو اوعمحموقلال انو عقجا ذاب لأي بلا هاوقبالا بلعث هرسفيإ

 (لوا بيعلاناسا < 1)

 ىارغالان با دشن هلوق
 ىفأك نصح كردلىأ

 ايرتوأاضيأ اهيفو "رلمكتلا
 هسيفع# هبنكى لعن ملأ لدب



 ب ءابلافرخ « ةزمهلال كف 6.

 هم 9س حج

 131 ليام سنا حو تسالا ارعشوهلبقو بوسأهعجبو حرار «ثوهبلعت لاقو

 اولافاك ةزمهٌتالاوهو بواد تبتب اوَبْخدلاةراك ولان ال بسولا نم هلصأ
 نتدعادعو

 ن* :مرعشلا تدسْعناعلا ع يهلاو أ لاقو ةمدع وص ىهف تأ ذا ضزالاتسوأدقو توتا

 دشنأو بسال هلا اهلع تنل ارعشلاو ِلِغ رلاوةركلا لب
 ةضمدما سم يدع هه 7 ه م وروس<

 ايلهأ بسالا طقاسا يسن ىدا 5 2 2
 سا مس

 | شانك باديس ا تو توشارتكب ومرت دكو

 نايل ةغباتلا لاق ل وطالخالا

 جة هء د هم. وو <

 بئاشأريغناسغن نمل اي #3 َت بدق ليقذإ معا :اابدل تقنو

 اي 25 - 0 - 5 55 -

 لئايقلا ارمسؤدقوه عون وهموق مهو ناس نه هدونج وهي كاك تالرصفلابح ودمأل تقثو لوي

 وهوهدعبّت سب ىف
 ةو-و :)ةدرو همس سه 2 وه هو بص #م

 بذاكرغ ممسأ» موقك كلوأ 5 صاعنب 22 دايت دد وع

 و - هج 2 0“

 | نوقَر رهمملا بورضلام مهو ساغلان «باشوأو سانا: نيِشايوأا لاقي و

 مه دع 92-5

 ىدئاشالا وهيلعبت اوهملا مضناىأميلابْثأ "نوف نالفءاس لاقي اًضد 0 | ًاواوطلتخا

 »مله بت مد 4 ةءةمو

 000 او لاو هيفرتخمال ىذأ مار كاهطااخام كسا |

 0 شاه و شمه 11 ال د

 اًوسبلةءاش امالؤه لاق انهوانهن معمجلا ب شأتلاو بمنع رصريع طولت ىأ بشتو م

 ةماا اص جيم يسسص مم © م

 0 فتتلا شأن د بئأو فار ملا بنو بئاشالا عملاو دحاو ناكم نم
 »و

 7 9 وسمو 8 هدم

 ةضيغ و رج ملاك أ بنأ ف ل هم امال نا مل افاق ااةدش الا

 2189 9 9 6 2 هت 2 2 1 9 3

 ىذدؤق راب 50 وقو لوي ديرما و م
 يا 000 -

 امد د «ي 1 هوى 5 2

 بالا اذك فص حر ةبشأ كنب و ىبب ريض ل جر ىفإ ثيداسا فو نيل 1! ىذىأ أبن

 -*ه-

 ىلا يدق ليلا نههدارأو رت اذتناكاذا بئرا 7

 هنأيما نأ ىلسوهيلعهقنأ صدق الوان درس ب طاخمقزامرح ا
 ا هى 8 و . 24 02 همم

 هم اعن بلاع رخل 3 بذثنل وب ضيع نو ىتفدقو

 مهني مالكل ابشأو ينم سلات يما ثيللا ١ رضشلا لأ سيلا ْفَتاَسَعتؤْلا

6 



 م.ب 2 مسأل ا ةلانر و ةدارب
 و وه
 قل ويرالاو برالان نمت العفوه ىلعونأ لاق نابر هلا فةغاتانرالاو نورا لثم ثول

 *. 0ك هو موو

 0 عضوميرأمو عون حار ب امور فورعم ببدأ عضومباراد نوعا

 ّى واضا !لصافأا ىيقدلا بالا وريثللا بزالاو رتل 58 ا ”لبالاتب 3 يأ (ب ل برأم

 هناك مه نكفسوهنطب دن دا ازنوك-ت نكل و 0 ولا ىف هّيداب زنوكت فلس نوكي

ٍ- 
 س و م ه< 5 78 يأ 0-3

 اديلوهبسحت صه لارسق 9 بز !لكشررف رق نم ضفنأو
 ادوعق مهداو اوماق اذإ #3 ىلا هر يا 20 - 9 م2 2 و

 لاق ئيلَلامسقل الاجر رلا نمينالاو لدم ىواض

 .ا

 . و 26 8 ت2 ف

 نيتعالا لوقو ضدعلاا لب وطب آو وبزأل جدو ميما سصقلاب نالا

 اهَلاقع تضف رآ ناو كرع 01 تعيس تيصال انعمتوملو
 ل

 ىأدبأل الشفا اكوا مسأر عمال فا حلا ىهو لاك ءابلابىداالا ءاورانكسص» لاف ! ٍإ

 ا رولا فويعلا و هولافءايلاتةيزاو ىار ءالانياداورو رسال
 مس سمع

 بازإوةةشىأ بز او نا خام دتلا ىهوتمرالا فة ولا ٌبسموهوءازالا

 نها دوا ملال يلام

 همهم 2

 : بازإلهأ ديف مك ىح 5 تالتضا فا ا

 و
 بارتملاو ىرباملا برأ بارايكورتودمساو ينعم 4 ا ودب ب اةديدشلاةنلا لاقي و

 ةيس تاما 0 راق دوه لد لمق و كادوم 9 دو نال ومد د ىذلا يءلاوهو ب 0 رمل

 تنالع رو رطملاءامّبكموهوةبعَكل | تارك ازمه نم وي َر : املاعحلاو رج ةاملالي 1

 5 ساه : م

 دليم ظرف تابت ردن أ امهتع هللا دررعب مدل نبا ثددح فو ةيهادأب 2

 ءاو ةهلحارلا ىنعاهغضومت عقوفاهضقنف عد درا عب ةماولا ىلع ةيشللا يظن اب شو طال ر

 يبناج ىأَعَح 0 وهوءاخ ل ازلا ىلع تون عوف نحيل ىعود

 نملحرلاف 2 ولاه برأ ان لاقفتنأ. نم لاق فهانأ أم طو -لاذخأو مدّ مهَضْقَتفلَ لا

 ساب ىح برأ سأ دعت فاطوسلا باقم اياكم اق انف الان عالي

 براهمساناطيشوهةبقعلاةعسإ ثتددح ىو رعشلارثكلاةغللا فب زال رتدساوهناقىأ

 ماع فرص ع ون مو ةباس بل ميس صوخمألا ف أ ثيد- -ىفو ملا اوهوةبعلا :
 2 27 هذ

 بكرارعتركلايبالا (بسسأ) لجو تدح ىأَد لودر ذ أيام لاقي ةمواَمْنَ
 1 و »

 1م ورعإ ب الختم < حعسطكاالاولا
7 7 

- 

 ةرايععضومبار او هلوق

 ةكئمرارأو سوماقلا
 هديضصدمرتك عضوم [ 2

 ءارلادال ىازرلاب :ٌّساضهلوق

 0 1 ا

 رك ةدام عج ار اهريسغو

 مدعم هتك



 د ن3 واسم "٠ اذ ب. «ةجيلأر نأ يو ص سس( "لا د ينو للا ايا

 اذهز لارا اودلارب ”االوهلوق

 قىناتاصلا هدر وأننا

 لادلا تطمضو" هلمكتلا
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 (برأ) ءابلافرخ ه ةزمهلالسض "2.5
 تدم س#* سس مط مه تو 89 3 و * <

 سمهالا هيلع و .ضو هلأ آوهةفزأى ًاتاطاسلاهضعو هيف سلام وهودغسا اوهرلاليفو

 ىرهوخلادروأو اهبمايقلان رس لامازإ ىأ لامةيعرتالفو لب الابعد ىذلا بعلو

 ةبرالا ف لبةمئبا لوقو هلاكب تملا ركذو ضوه كربلا اهدا سدتنلا اذهز ع

 سلا برأ مهيلعدرالو 5 و ءانراماس اذن وحرشتال

 8 9 ىسدو "ماب لل

 رسنلاورعو أ لاق بيصنلاماعبي رأتلاو ةدقسعلاب ؛رأت ”نمرطخ ا ماكحإ دارو رعو لاق

 لبةمزاالدشنأو ٌةرطاخم امه

 هم 1 5 3 9 - .٠

 رطقلا ىلعبيرأتوحادقلاب رض * مهتطاعم مهبسْن .مضاهم ضد
 0 ع

 لاقو نم يدا سم مويس صير أمن هردصاكرنبادروأو هرع ىرهوملادروأ تملا اذهو

 ه7 ذو

 لكلا اكسال نوطبلا سدر صرنا بيسو كاذو فوألا مندي رمش وق

 شرا حش 0 : رأتلادببعوبأ لاقو ةاديصاهدحاوُةيدرألا ىدار او بمعم غ نطبلا مظعو

 ىهو دور ارا نيا دح وهو لان ماضون لعبراتو اتا ربينلا لاق

 0 وه عع سلص تس مي م53 9و8

 تدددل 2 ىداحىفتد نت و دلتا باتو و تلافمس شاب ًاتلاو اياجتالا

 فيصصتاذهروصتمو لاك ئيطقتلاو ُُشس رخفلاب رأتلاو هد ا ع
 و6 هو 9 ءوم

 دم ,تكحاءنأرال ءادغلااولتعنال سيرف ةتلاتث دا قو ءاثلابثيرأتلا باوصلاو

 اسلسص | نس م هع 1 .ه و 5-9 3

 ىّدعتاذا لع برأتو دتشااذاب رأي رهدلا برأ لاي هيقوكيلم نودي أ هباعصأو
 و ةصدمم

 براتالورج هن اللاه هسةعهللا يضر صاعلا نبدعسُسي دح قو ةدّقعل اةيرألا نمد اكو

 1 «< م و -ه-9و و و و .5 2 ماس 2

 ضرالا ف ىروتةيخالاة ةلح ةيرالاو ةبادلاةيخآةبرالاو را ا ب

 حار طاالأق كيدي

 98 في 2# 1 :

 نوصمابرأ ىرتدق نكلو 2 ىكاَكالوراوالارئألو

 وءدر

 لاثمموقلا ىلع تيزآد يبعوبأ 8 ىطدغل ىفةبادإا كل ا جلا باكلاةدالقُّب لاو

 ها
 2 سو)و و ه-و2

 ديبللاق قو مهيلعزافموقلا ىلعَّبَرآو تقوم ةاذاتلعفأ

 امل ه+ د هم م - و ه<- و 9 9 7 س 9 وسب س

 بروم ةرمقل نر ْئقلأ اوم هنو 3 هحاح تءلسوتانا. تي

 م 1 8 جا )و ةس ةه*+ 4م ةد اسر

 رح نب سوأ لاق ىوق هيلع برأ اهبلسي ب لاعرت! ن نهر قل |س 2

 د

نوفر م 2 رس مومهلا ىلع تير أدعو
 

 م 6

 نوعللا
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 انت يامل للقتل: لد ”ازامو همسي ىألمبنزوةاميرأةيناثلاثاورلاو

 د ب لا كوك دتشارتولابرآتساو :

 اورْأَن ”كواو ادع كلو رامثتلا عجب نع وان ىريصانأو دحاو م هلىأاوُواو راق '

 بئاونلا ن مهريغوأ نيد طاح أ دقىذلا برأتسملاو ىراصنأن ءا ..انابرتغم قبأن أى مهاةجاح

 :) ىو 7#

 لاق ديربامودب ىثك 1ك املا عحات> ااذابرأد :ل-حرل ابر نملأسفحانح اهانعملبقو

 سا يك 2 رسل د 1
 كل راق هوعدس وهيلع هللا ىلص ىننل الاف ىب رمق شان دفان 00 ىنلاَنأهنأ

 مس 8< و 59 نعد

 0 قالو نيم سا دنت
 مو ه2 اس وو 2 ه2 ل هءب

 مامات قى 9 ارد و َةماوطءهاطعأ لاقي | 0 2 ا و هوعدذبءاج با ر : الانمبرأف

 و 6 عمو م ماس و هم

 ذنفلا لصأ أ الاو ترومر ةوملكو براد ةرةواملك ليقو ريفوتئ ثلا بيرأتو ل

 وه 7

 ل م حل ضتال ىل اهدقعلا ملا رالاو ايافركا ذم قهرا كوكل نويل نوكت

 رعاشل الاخ لصتنال ىلا سخي اوثدقعلاَد رالا بلعت لاك و

 سا اوس .2 00 9 ةعء د م وع

 هاك تماه يعم دعا هل هيرلا بعص :ادَحا كل لع

 اَيَرأو ةبرل.قوةزمولاتفذفتب الا نكلصالا نطو ةدقعلاَ . لا, هلوقروصنمو أ لاق

 ريرخسهلو ة,عبفتنبزانكل بلعث دشن كَتدَمَع براي اهماكح ل هنأت اهّدشواهدمع

 © داع مح

 سقت فيد قعالهف 37 بام الَءْنانلعَتَْ

 بروما لاقعلا اذ تفاَخانَأ دقات سي نسلحا
 ه8 مه ريماح م ه6

 .ه- -

 ريصانألا قاندا ه,هلأ ف اوي در ادقءادعالا نم لينق ىلع

 هن ب انبي ىأميهلاوألاتد بلا نمىأةدقعلا بيراك . مىأ برذالاو 01

 و ”ه 7 ل و 89

 ع - 2-7

 لاق هبارا احن يمئاَن اكن ويدمىأءارلا خفي برات سملجرو ةمحان لك مدباللا ا

 وة ووو 5 هه روسو سد 5 8٠ه ا هض 9

 نودمناطلس ااهضءبرأت ا قهر ةيعرتنم عسببلااوزهانو
 يأ انف ماا ته

 لك نييزلاوتخل ىأ عسا ادج نيدمد_كنأاذكعلاك ءارلا نكت ب رات _بمدخس ىفو

 ةدحوةفخةيىذلاو قهرلاو هوردابىأعسيبلااوزهانو ة هيص رفا ازامتن :اعيبلا دز مائلاو ةمدأب

 قذامحلاب رآلاو تك نزوببرأةثلاثلاةباورلاولاق هلاملاتن لأسم فد يتءاجةجاح

 3 ٌُ . نع هقانبعن رخل ا كود و هئاثامىأ ةلاملاتذلأ اسمح ادتمملافَّرقَب رأ وهىا ًالماكعا ا

 ور ا



 دوعاذا لج رلا برأوهلوق
 هزعلو ط.ض ىلع هلفقنمل

 خفلاءبرأو
 3 . لا عم

 هحيفعم هتك

 0000777770 ا ل ا 0 لي واوا

 عافرلانيالدشنأو هيتْفاكىأ ماتراه يلو حشو

 فرشمالو سيتا «٠ اها برى سممالامو
 هدام سل

 رعاشلالوقىفلاقو فلك ىأ
-# 

 نوير عفدرابةناربع »5 ةرسوومهلا ىلعتن رادو

 هنمصني) ىذلا لماكلار ةوملاوضءلا بزالاو مومملاىلعاهبتنعتسملاو اسوم كأ

 5. ى5ه9-و عي ةدوووو هو

 قو 0 اوضع اوُضعىأابرإ يراه تعطقلاةيبإوْسَءلك الاقدو# وى

 5 ع«-9) ه#ة دس راا# ص ,:

 اتا عم ىلا دا هد : روملا ضو لو لصواهل6 فةبرّوم فتك, كأن ث يدحلا

 س هد 7

 | لع دوصتلا لاقي تا عجب اووضعلاوهو برالان هذوخأ د هترفوا ذا رأت هترأ

 ُ وو ه- هبمدعو ىلا 727706 1 قا هع

 ل هدانا !ثدد-ىفو انكةمهيارآ لعدم اذا لج رلابرأو انناكانأو

 ناتبك رلاوتادبلاوةيكاةعبسلايدارملاو لاكن وكسلاورسسكلا,برإاهدحاو ءاضعأ ىأ بارآ

 1 3 مم وهي ع 2 وو م و وص و9

 لجرلاَب أو ا هبرو !عطقلجرلابرأو مسللا عطقبار الاو نامدس 5

 8س © 85 -- هو 2 ِ هم 58

 تافآن نماجن ”اكوةحر هلا قلخفا را 26 رب دسب 2 دع فو 3 اضع تطقاست

 و يأ

 5 | ل ا 000 0 الا

 2 ااا

 دكا راقب أيل ََضش قئانشرس ل د رءاحو

 هللاىوذردوعسمنءاريخ ىو ةنأطفاذزراصحأ بي رأوهف مضلاب لج لاب حوحو برأوذ

 و2

 ١ وعدمالسل اهيلع لاف سان ا هءحاصفهلأسل 0 وهيلعهّللا لصمتلا ض ادا رنه ددغ

 | ىأ هلامب رأ هلو ةىف ىبتقلا لاقو ةمزاتن عاجلا كاع ءالا نب الا ةلامب مدلج رلا
 لهو املس #0 يهل س<

 رقع لاقي اكرمالا عوقو تليقاذ |هبذاربالبر ءلااهلو 8 ىهو لاق تديصأو هؤاضعأ ْتطَعس

 ءانعمولعنزوب برأ اها دح! تاءاور ثالث ةظفال امه ىفريثالا نبا لاق 0-0 3

 ساه د اص ه ”دع

 ا ادت ير ةياكرمالا ورا هبرة لك كيمو ارا ”[تييصأ(ىأ يلعءاعدلا

 امهدحأ ا ا مءاعدلا اذه قو لاق بجتلاقممور ثا و قا

 42د
 را عبط مبا سرا |نملاخاهذهبهآراك هناىفاثلاو 4 اموت !!صرح نمسح

 زةودو ةمم صايل عم

 د رد قاعد ءجافهيلعتوعدن ةرشان ًااغإموللا ثددحلا نيه قلاع دقوهملعاعدؤ

 لءقو



 1 0 (برأ) ءابلاف رس ةزمهلا لصق

 8 0 وو ©-ع 5 موه ع م2 .َ ع ع

 يبارعالان بان ع كلذا لسفاب دعه لطاابرا هلذ اكرهدلا برأ مهاوقو هباطوانمكلد داراىأ

 باعثهدشنأ هلوقو
 9 وم ه2 ”دع و

 ُبدعاهسنا ءاحاذإ ىلتشلاٍسْور مسعر

 اي 0# انعام هب |

 هولا ا ورا ل رلاَن م 7 :الانرا: لامن أوقو ىلا عضومفعابلا عضو

 نمبيرأ :رأوهف ةبارأ 50 دو درا 9-5 او ءاهدلا برآل اويل ةيرالاو بالا 7

 هيفراصو يبرد ثايبرآو باب دقلوايرأ لجل لاَ كامو براوذوهلاقبءابزأم وق

 يطا رمصاو يش دود ىأ ب رآلاهنمو ديبعوبأ لاق برو هفاريصاارهام :

 انتر ا ىلع اهوا ميسر
 ارغضر صب رغصلائماب رإب رأ» ل-رابرأو َن يل عضد باب اتناك أ

 دعس د ماافو 92 ندي يدم لايل اونأل اك ويشد دافراصاتا جاجا اًبارأو|

 برا مهنا وهو 2 ادغألا فئاوطُش ليش
. 

 سم

 هو

 ىرالاو هرم َبرأتدقو 2 نطفوهتقاطو ديبيكا التل الا

 رح انالاك ةيهادلاةزمهلا مضي

 ههعاد سو ه 0201 و همه 8 رماد 2 ع

 اركوبج مأي تءاجىنرالا ى م أ تدقبأو ليل ىسعالف

 مل-سو هيلعهلتا لصئننلاّْت اثيدمحلا فو هاهاداذاهبحاصب راوي نالفو ةاهادملا هب راوملاو

 5ه98عو 2 د تا وم

 نوكسو :زمهل ارمس ك؟برالا لص انم سالف نِبدإوَن هرشو نونبخ ىشخ نملاقفتايدلارك د

 6# تدم اس ه ر #65 روم ندد وس

 سم اتنسن مى أانم سيف نهود نتدو نم حلاو ركملاوءاهدلاارلا

 2 ل م و اهب : 8 م هم 3 قل ةى اوي ةنعَنجواهل ىشَح نمىأ لو 1 لص أ هام ىدت ا !ةيلهاملا قىدللا 57 /ْ 0 ِ

 25 95 6 . 78 ا س6 7 دم

 ىلأي تبرأ و لاق هةنيع هللا بذر صاعلان درع هدحفو هماع . نامل وانت د قراف

 مم هس هم 5 ه2 وع

 ءاهلا الا هوا اتحاىأهتيرألاق ذ ل مقاهي أ هبرإ دي

- 

 دقو ءابرأموق نمبر لجو لقاعلابيرآلاو باعت , نءنيدلاولدعلابرالاو ركشلاو

 سا ا ىوش ا هه _ 007 2

 بررالاناىأ ةانعولهجٍبررالاةب راؤمثي دحلا فو لقعلا ف برالاّن بح برأب برأ

 هيّئضئنلابرأو سبير لج راب ةجال افا رأبرأو هلع نعلمكاللذاءلاوهو

 قوهءاهدلا ب رالاو هلوق

 ىلاقو كيرلا مكحما
 ناسالابزاعسوماقلاح رش

 هديت هر ب ةرضلاكوه



 ٠ مي دل لك يوفر و الا تول بلا ا ا اني أ ا خربت 0 ايل

 (برأ) ا ءابلاف رح - ةزمهلال دق 2

 لوقناذككسايقرب-غ عابر ىلا بوند الا 0 دا لولا

 قدرطمو »ولات اره همارهلا بسلا 3 ءاريسغبىرذأ 1لاقد ؛نأس اءقلاو ب رعلا

2 

 لو رايت غل هنو ع 1ابرالاوبرالا (بنأ) ةيكرملاءاهسالاىلابسنلا

 هد م < رى هدم ه8 !١ه <

 الويل هقاىمهقا ذو ردا معاند ىضرت اعتب وأ"

 تهسمو هه.

 ءاوعوهسفن كله تاك ى أ هتجاسو ا , اوهلمكبلغ أ ناك لسو هءلع هللا ىلصدنأ ىنعت هتجاط ىأ ب رال

 نبوي نتا زتك أر اريثالان بالاك فورعمريغوهولاق انههحرفلا برالا ى الا لاك 5

 هنأامهدحأ نالبوأتهلو ءارلانوكسوتز اريسكي هنو ربمهضعيو ةحاطان دوني ارلاوتزمهلا

 اوناك تدلي دحفهلوقو ةصاخركذلاءاًضء "الا نم هيّتْنعووضعلاهيتدارأ ىناثلاو ةحابجلا
 وم مو سه ووس

 قبرعلالوقتو برالك هلكب رأكاو برالاوةب رألاو جاكننلاك ًاةبرالا وأربع نمهنودعي
 # (ءهم 8م 9و ري 7و2

 هب راملاوةيراملاو برالاوبا ار الاى هو ايا جادباغإىأ رافال ,راملثملا

 لاجرلاَ متبرألا ور يسلاهنلانو ىرخأبر ”امايف قولا عنهقلا لا - ' امامهعج ودل ثم
 ا - 2

 لاقو ةلاهالو اول جر ىلع متنهنأ نع كلاصت هقاىضررع ثيدحفو ني ناسا

 © صد

 كيدي يدم هرآبيذسهتلا فلاقز و جانض تبت ديفامسهذمانعم كن ,ديكذنعتير 0

 م

 ى>كن ديفامبه 3 :ديىد فت بد ر "ل وعي 2 ارعال ان اتععمر ل 5 و كيدي ىدن ع و

 نم ما ب -دقو ةصاخ نيكل كئاراْث طقس ىأكيديعنن ءتررأدل ةق دبع آلافو ا
 مص < سرع

 ةرامع يهون دا ذهل ىرخأ اور فلاب دقووال نبال يد دين م تطقبم

 ساو ىلع سس اهدح 0 ال ا ل رع

 اذا جرا َبرأدقو تطقستررخ ىوعمو مدوأل جح كباصأ دارأ هل كةروهش م للا نع

 لبقمن الاف ايرابرأب هملطوءوشلا ىلا اتا

 سوم ل ضد ع سود -ه عد ضس ودع م

 انناسمافال اوايهباعجب هبرانا-وبسانيفذإب

 داودونأ لاق يرعب ةيدراوهسيلاّت كح | ىأد تر انيق انج

 ارفف سي ىداالا

 سر و لود-و نات هس

 تكل وبع را اقرشُم «ي هلتددعاف ةرهدلا برأ

 رهظلاو لداكلا نيامَدكلاو نيفتكلا نام لهاكلا 1 جاكت رف كراحلاو ىربْئبالاق
 2 ومص هر ريب ععوم

 تيلاادهريسفتفبيدهتاا فو هصس تمكأاذابوثلات دك نم قلمللامك- ا



 0 عب 011 1 د ا لا 9 ل ا ا ا يرسفلا ض1 م كت ويكرر 0 208 7 , راي“ اماما يت ياس تنال نا ٠ 2 بو من 1

 ©.0 0 (سنأ) -كبلافرح « ةرمهلال سف

 ىلايلا فس اوِبانعلااهركو ىدآ «. ابسبان قابطر ريطلا بوق ث اك

 ءدسلا بدالا نم:لعشم خلاب ىهلاكو ما زا ولاذلا مضةيدأملا فروهشملاو

 تآرقلااذهّنِإدوعسمْن ا نعش دل ىفو بدلا نمد ل _قوتاعدمل ولاا بدأ اولا

 بدأملاقن فة دامو هدأ لاش ديب لاق اعلم عي هتبدأم نماولعتن ضرالا قل

 ذآ لح روابدأ بدآموقلا ىلءٌتيدأهنملاسقب نانا اوعي لجرا عتسن جيلا 1

 فام خم سيقمهل سانلل هلا هع عيان ”آرقل همست هنأ ث يدم اليوأَتو دسعولأ لاق |

 قدموا منيل ملعجر جالا اكو بألا نم لع ةميلعسةيداملاق نمو هيلا مهاعد

 ديزوأ لافو اب لوالاربنتلاو لاف هي اذه لوقبادح عم لودسعو أ لاق دحاو

 ردصمبدالاو بدلا ةبدأْل ني هبواهثن قرف ماعطلاةيدأماو دأب دآتددأو ااديإبدوأ تيدآ ظ

 ٌةفرط لاق ماعطلاىلا ىادلابت الاو هماعطىلامهاعداذايدار كلاب مبدأ, موقلا بدك لوق
 ه وم 1 م -- هم حر اي ايسلا وهم .ر5و<

 رقش انيف بدآلا ىَرتأل «ىلَكل اوع دانس فْنَك
 ل

 >ٍ 2 1 #2 م 2 و و ُ

 مغىفاذك للا لج رهلوق ريمزو ةبودأم تون فددواخي لبو لسحر 2" ىدعلافو
 6 0 0 يدك سمو هه. هوما
 ررد بسيدسهتل ا نمدحس ةدداةداةفةصاوسانلا خااتأدهسومقا وعش حقو عينصلاا هلع منصدق تلا ةبودألاو

 هسيفع# ورتكه طمض 6 هء
 2 لجيل هيد ىذلا ماعطلا ىهوتبدأما ىلا سانلاوعديىذلاو هو تناك وال

 7-0 وو 4 و «سن 72ه

 دارأ اكدر ورل وكس نسبت نعهق | ىضر بك ثيدح فو نيالا ةلاوعدل) 1

 اراديإ مي دوي هم اعط ىلاع .وقلانذاو مه ا : ةريطلاو عايسسلا مبانَمقا هنو مجنأ ظ

 دشنأو هئامترتكو وهورعلا بدأ اج لاقي ورعوأ ةيِدأمْلَع بدو ش

 1 آء هَ

 6-4 رتل بارا «هنذأ يصر مل عم

 دي ا 7 م يرانا تقل و ا 2 نألا

 سرافنئاهدروأ كلذكو لاه همدسن ىفانرك زىلأ طن كلذكا دحوو ة ةز هلارسكبيذالا فو رعملا

 دشنأو بيع ناب ىأل دل ودزجت بأ رمأابنالخاب ومالا لما ىف

 ىلا كامبل ىلا م لاكشألا لصالَصن 9
 وءوس " ىو 07 6 77م6 مس

 ملأ امىبردأ الا فوصلا ىلع مولانا هنعمتلا ىضرركي يل أش يدح فرنالا با (بنا)

 (لوا برعلاناسل - ك1

 م



 1 1-0 2 0407 نا ا يو 000 ار ©0075 الا نسر نوم ماو و انناقر و 30 اا اتيذيع يورو 3 ا نا ا علا م يبا 4 د ولا ايقثلا 7 كلر فيفا 012 ضخ 107 هنا علا

 205 "اا -- © 6 0 0 7اس

 27757777 سات

 مان - هلال ٠ ةفالال سل

 رازإواهلّستإاهيلعو نيس اهَدَلق ترد . رايت اىننلا ثيدح فو بوبا عمباو زووملاو 1 ان 00 2 . د 0
 م هم 0ن5 مار هع ق مو وو

 ابيتاتاعينأ لاقي وةأرملاعردبنالاو انعم هي اوبك وبل نم سالقف قش ةدرب سكلابب الا

 م م هادم 1

 بلال يقو قالا فصتفرصقامبايثلانمّينالاليقومم لق بنالا مسيل أى أى متددف 17

 1 نيبناسللا طيختربغ صر هنكلولي . وازسا اة ىلع س دو كتلك ل طانرالرازالاريغ

 ةبلاوِبا' ايا ”آمناباو نكريغي صيقو مولاي نيا>رالب لدار لاودو دش وح

 مو مو م7

 : :رعرتك لاق اس !ريصبوثلابتاوبتالا يقام لك هيفلدقو بنالك
 و )9 3 معه

 تنؤملا ىمدأل هيلع ليت *« . سلاش ىلع
 نع حا ع 35 م اق 2<

 ةيداجلاتي ًاديزوأ هتسيلف بتال ااهسلأ امهالك ايينأ :هاناوهياهنأ و تتتأو هباسق :اندقو

 2و 5 سوو _ هد اى «و6#«ص 640 9

 نأتت 0 !لافو بتالاتسبل اداةيتتؤم 4 0 ًاواعردات : ءرداذا است 5

1 2 

 لاقي و هسكسم 1من وتلبي اهلك جو ردع :وهردَصسولا لاح لج راع

 لاه عضوم ملا بأ للاب تلاواهرقةربعشلا بنو هه عدس

 5 :' الاموال ل اهلا نيمرب فصلا حامد 1 ا مرتك

 مهاب ودام سانا بأ نال عمان ١ نمل بذل (بنأ)

 حدر نبا أوطان هبل لعند لفن ءاعدلا بألا لصأ و جباقملانع

 نيو وبيدأو فاد بدأ, لج راد ر زونأ لاق و تب دك نع دنقلا

 "لت رلازلاو الاوادم رأووف لعل ب ونار أت زب

 لس وزع هقاق مان: راهب ماعلا وءامدأ موق نعيد .اووفرشلاببأ 55 لوانتلا
 مداد هو

 لاش وسد: عت دادس ادقنالذو هزل اوتيل ”ه.ىلاعتاقلا تداماذهو لاف

 ليقع امخ ا نعل عب ناصر 1 اذاريعبلا

 لدا بيدآلا ف رصت نارتو + ينيكون

 القعشس 1 كر رونو عدل عن اعط لك دا اوةيدأكاو ةدالا و

 55 د الا ضعيدنع قابلا ىو 3 اهم رف را
 5 6 و ه هم 3و ةّ

 شاف ا ههيناكب سلا ىونب باقعلاثو فريطلا بولاق هش وتلا كله س 3 ؟بسقلا

 هلوقىف َناَنعلا

 اعاع جس



 070 ا 00 017 1

 0 00 0 ا 00 0

 044 0 (بلأل ١ ءايلافرح « ةزمهلالسف
 مو

 ماع "نر هس ارامل ارفلالاق بأ كرلا لا عتالاى هي و

 باودلا رم نمّبلا ماعنالاتلك امس و نضاسمل أهلك امة هكحافلادهاجتنافو

 رعاشلالاف و نانناللةهك اقلك

 4 و مىهم مىه- "م

 خر كوبان * انرادد و سدقانمدج

 م8 ذر

 ضرالا بيعت ءاطعل اهو تابنلا نهض رالا تب رح ملك الاب طعن لاك

 أوهك فوز بوزع وقر قامس.نعقلاىضر باطلا نير س :[ثيدح فو كالا ْ

 هم د".سسو هر م

 ثددحهنمو اشاد قرا 01 رمال ذهبان مأمون املاقؤ بالا لاقو

 هم عم 1 هن 53 هو سس و 229 دهس م 2

 باهدلل أمت هناي اوابشي ,اهانأ بو دود وبأي مرسلا بأو ضدي صو انأعت يخ ةدعاسإب

 ىشعءالا لاق رهو

 اوك وم « اكو ترم
 تيب اذسعو لاك بنا كلذكو ص نكوهفةقرافأل اي و مكر ورامأ 1

 ولا ونيدهلا هزاهج ف ىأ هننانأ وهنا وهبانأ ف وه 5 26 ريسسم ا 0 وأ

 0 روصنمو لاك سات وبما لاق لكلا

 ىلا ِبآلاو اهنتيودكحرال للم مّرعاذابأو لما ءالاثبا اواوةمهلا ظ

 خخ ماشهل د كنأ 0 وجرت ةابإو بانو وأ بوي هنطوىلابأو نو
 هال ام ل

 ميت باذطأ ةينتضوقو 0 هتيانإىدابلا 2 هم ران

 نإءابطالاولاو معي رطب ماقتسا هن ابإو ا او 01 هيلا اهدرمفي- لا ديب

 فروك ذ دموه 2 ال ودتت ايل ىأ ٍبيالغءالابإنإ و تاب ءالغااملاتب 1

 2و مو
 داق باركانان ءبا ملاوءاملا با الاوهعضوم

 لُمحاباألاَنا 0 لاَ فالامر

 تسل نحن. الاف 03 قولا ضرب 03 لاق هيانعءاملابانأو ولا نُدسامساريخأ

 هذنع يأت ئتساو اجانأن# نما مقوهافاؤاممدقاك نا وباب نيعنمالدب يفزمهيا

 5 "4 د - 2

 ققشفدخؤي بوثو أ درب هوةيقبلا بن ا ,) تأتسا.سايقاغاو فار ءالانبأ نعزدان

 رادصل وملح اوبن الاوه هى نب دج لاك ناك الوب ريغ نما قَد ةأرملا هبت تهطسو

 0+ يت عتاك هاه تس ا اا مجم صحخو»



 ةرامع لأن لا هلوق
 ءايلامضيًرع :ريلاس وماقلا

 ةددثمةروصةماهخفو

 دملاو مضلا,ءانريلاو نونلا

 ةنثلاثةغل هنمداقتسسف

 ةداملارخا نم دافتسسو

 ريينعم ردك ةعيارانه

 ام ديردنباودممضعب هلوق
 هسه ورتك مكحلا ىف

 5100 7 1 ا 17 00000 17 يدتلا 0 لا املا ع6 م1 1 2 د فههضبلا ا 10704 انس 11 يدلل 2+ < +"
 04 ء ١ 0 / . ه5 للا

 (نبلزأ "١ ءايىرسأا و ةزمهلاوءايلالسف 140

 هدف: قناكساوثوأو برعا !ضعيل هنأهسف تلا عقول داماس زال ةدايز ىلع

 6و 9 ا هس

 ءانريلا وأن ريلا (انيإ "لكما سر وب ولاورعونأ 2 نمعفرأسانلا س و

 - ههسو
 ءاحرنب نيك دلاق هنا لئم

 لور رمش نم لب اَسَح #* لوا انناكح

 ل 7 ررىلاودءام لملاُمَر مهيداح

 | تال تالق عجبُتقلاو ءاما فكل 1 ع رق بيع ىلا

 كدة لات لاَ ىنعأت اقل اىفءامل اي ىو عجبا ءاملاابفنوكي ىلا ورطصلا ى مو

 نعل سو هيلعهقلا لص قالو ٌتأسابنأ اهيلعهلتاْناوضرَةمطافثيدح فو ليج ا ىفءاملا

 فرع الو لاه انا« ريلا ىبتقلا لاق ا مت شاطماكلا نهتم" نم لاف را

 زاجءاملا تمهضاذا و ريسغالت دزه لامر َرلاَتلقاذاى هرب نبا لاك ًالئمةيش 0000

 ملء ىلاعت ودناصش هتناودك رتوزمهلا

 *(ةدحوملاءابلا فرحا

 ه مدع مدوم

 0 لام 2نالةيومت تيعسو ةيوُفشلا ف ورحلانمو ةروه افورخل انسانا

 ل فور ادن ليلختا لاق ملا وءاشلاىفو اهفال!ف ورك نمو :ىفاتّشلا لمعبال
 ة5ءودد

 فو وربط تدعسو فان مب اريل |وقاهعمجت ملا وءابلاوءاقلاونوئلاوماللا وعا رااتتسم هولا و

 31 نانسلا ٌقكذكتا للا قلد وناسألا هلأ ف رطب ىهاهنإق طل ةقالَذل نالاّدوذلا

 نسف مالكلا نبأ آت راك قطاف تاهسوناسلا نجل وةتسلا فور اتق

 قدا فورملا نم كرف ىرا ل بلع دوران اهضعن نموأأ نم رعي ماتلا ىماسمل اندنم

 كالا دوه ناف طل ا 0 برعلا مالكي ف «سيلون اوم هنأ عام وُعّشلاو

 ابر را ان مءاساه هدو و "يلق تاك الا قلل فو ندللا ضع هر ا

 ا أف الطاا قر سبحات ف با وفشلاوقلذلا فو ىلا نم ىرعم طسرنم

 مصلا فو نمل ارياسن مقلاة هرضيالوامهادحاو أ لادلاونيسلا

 را هناي هسنع مهشعيربسعوأ داكلا ألا 6 اق (امرملا

 0 ا ربزعلا لي زغستلا فو ٌةيشئاملا فتم ىذلا لكلا ٌعِيمَجُبا لا حاحزلالاقو

 انأو



 1 (ايأاي) ١ ةزمهلافرح « ءايلاو واولالصف

 انام دال هب رخأوةيهادع ا ةثماوو عقوو قتلا كح قنينة

 ه-- «و م26

 َِن وةعيهاكحاذك هَدَحأ نمىرد رد أ الى أدت ما ءاوثناكامىرذأا فوت بهو ال عف ل عمس أ لىفال

 اضنأ لاف و هسه ىلا هنيهادتناك امان انعمنأ ى دع ءوهدي_نالاق هرعدفد ل ودحا ف

 راو 2

 ةغلامإ اوبك نالفُكاوبنالفو دف ةرسرغيهن ماك تي دق ذهولاق هملعسل5 نم

 لمص نادشنأ او ىلع ىف اور د نساك و اهنف

 7 بخ )< ؟ع
 هيام ةادلا اناف » ىراامرذحادق

 -و 65

 ٍباَغاذا ىوَمساو هلا ىلع َلو_هاءارغ الافو هياعم هئماومباَطْخناو :ًامعزرضتلا لاق

 هيلع اامومتتماوْت لك امىرذأ الف و دلاسهذ لاق دو هييهذاذا ئشاابىولاقو هيلع

 مع ؟قاغتهقاو و

 َ و ءاغإ ليقومفاطلاترهظ(ءانأ يودي اب لسحر رلا تأ 0 ١ ٌ (ءايلالصفإ)

 0 0 ًااهللاق درا و 25 0

20 

 7 ا
 اون دريسلاةرطأ * هاحدفلمالاوىدتعأد ظ
 7 هدو بل سو مم 7 5و قش ظ
 ءاورشوب و وين املا فام 5 رمي و ١

 اذهنوكي نأ نكعولاق ءاملا ىلءّةزمهلامدقرعاشلا نأالا ب ايلاهدنعهسامقّنأك ىربننا لاق

 ينازيشاَدَْسمَم عام ( مركمنيدممهتادبع لاغلى 1 انواع بعل ضعت يبا
 9 رعلا لمعلا تينلا ذهن رك تأ نكع متيلانه فنانو سفل سل ةرب ني دج

 مان ههساكم هريسغال ود ينأشلان ء ناله ره شيد مدس نكي ناوو»و ساوفوبأ ءاعااف

 4 وراهيفةدل و لا ,زوجراالابحتلان بلاس ,رغلا عيدبلان منكي ومظنلاو ش

 ظد رقت نماهحرسشىلاقو هتاهجر ند نااهحّرْشدقو تقول لمرة كذزد ص ]

 هدرفت نو اهعئاف و وواسهيلانم واهزب ر ام داهنانأ ود ىرعلات انا ءههَص و هد وس اول أ

 بلغامالولا ضي[ ح رشلاانه فلات ل هريسغىف هلة لمدن ونف ىلع وتاسقلا ونش

 ثعسا كلذ لاق د_هعوبأزيشلا ناك نإالاء-هللا ريسفتلافهمالكب د ممساللزهلانمهيلعأ]

 3 روس كم هن[ بد رال اوؤيستلاو

 هلعلو
 كاس دق

 هسيفع توشك

 سدللاءارسفلا لاف و هلوق

 داعأدقوبانلا اذه نموه

 همتكلتعملا فرك ذفاؤملا
 ىييععم



 زد ا ا ا ا ل ل ل
 0 5 3 1 0 و ظ: 9 داع 1 ١ را 000 9 7

 ا ل 0 لا 1 1 5 1

 (امو) 2 ةزمهلا فرح « والاسم ١00202
 0 ا يي ا يي

 ةماعلاو كدةشاطو ىلع اًدعام كوتا نملك هس رافع 5 يكتمل ١ [الثي ذل فو

 نميلصأ و وا ولان ملديهيفءاتلاو يشد ىلءا فدو لامعا نيكل ا فرعنال

 لاق يطق ىذلاءاطولا لع دوما آهن :اك هريغ و سيكل ديد اموهو ءاكولا
 و و 9 مث جه لن مج علو 8

 سى ؟نكلو هنمرانكتسالا ديربنملعف انك ةددعق أ تاكأ اذاىف اثيد- 1 ىعمو ريثالاّنا

 ىلع وأنيق شلادسح أ ىلا ل: 1 ىلعءاكب مالالمّنسولا ١ وتس دل ىدوُق نوكيا

 8 - 2-م 7 و سوه

 شفخالا لاهو هءىدأناعرو نه هخي_:الوزلواعلا ىراجج قردان

 - كر و مهو 4 2 0

 امنإوةاكوهلصأ رافت مسا اكقئكش :لجرائكت لاقي : دس ىعمفوهأ اكتم
 هت و 572 6 و

 تيلقف# "ورلماو لعن نزو 04 :ديبعوبأ لاقو قلوه -أقتملثم ااكربوم اص اكتم

 هانا واولات دان ٌتيكَتوأ اس هكتات ”كتاوكارولصأو كارول ام "ست ءانتئاولا

 ومو نب م 7 ص ني

 كذا ةئيه ىلءءافلأ ىأ لن عم“ انف هيرشو نك“ ىو فرط لدم وتردكشو

 اذاءاكب انالفد 1 واوند ا اص اور تالا لع و اهنا !لسقو

 ثمللا ءاكالاريثك ةزّمسه لمت نا[ رؤا ا ا يي و املستو

 9 م 1 1 سس

 ثددح ىو كا لاضالا ىلع لماخلاو و كوتلا و اهضاختد_ءاهئاصتوهو ةقانلات 6

 اذإهّدبىلع لماحتيىأى كو 00 اقيازعتاىفيرإج لوقا

 هَ ي_-

 ىلاطللا لاق اذكه ثلا نا لاغا يلعّلماعتلا وهواصعلا الع 2 ولان قامه مولر

 7 اولاق ةدح 00 و 4 ووفالتخلا ىلع افءاحىذلاو الا لاعَمف

 انقلاد ثنا موأ ل ثمراشأ موا عهيلاامو 4 ىلاطلن اهرك ذم

 جاو اداوم كك اش * اهريمأ نمت عنا مالسلات مذ
 كل معو و

 0 رلاووج ليوا ئوداذلاشيلا ازال سوار

 و مس

 ةمرااوذلاه الاف ىأ أر اموأبرعلا لوقت دقودوحلاوعوكر ||

 عناوملا سورا" 2 3 1

 قار وسولا هلق ريغ اهدشلا هلوقو

 ام وم و
 عباصألا بويعلابهيلاتسؤأو 35 هقيدصلفر 1!لاملكاذا

 ما #8 سس سورس عه سس ءءء

 َن'الثدبلا ارم كنال كذلك نيبال لولا دب فيقدم فكل ات انْاموأدارأاسا

 ةففحلا



 1 (اكو)  ,ةزمهلافرح « واوالصف

 و--

 رعاشلا اطاوو اروترشم و سانا يلخ باتو ياني نا لعامل الإ

 قفئاناف دسحااوامهانعمةدحاوةلك ىلعناّفاق ل تقفت 7 نااذإءاسوأر هينأطوأورعشلاف

 نيبفاخيرلاذا» ءأطوأو هسيفأطوأ ًورعسّشلا أ اول ءقو ءاطيأب سلفنا فاتكاو اضذالا

 شفخالا لاف د!اطإا ءاف ىندملا فال ةخالا و ظفالا.قاغت الا نكن اذ ىعمالواظنا نيتبفاسقلا

 دنعسبع ءاذهفةدبصق فل رى ءىرخا ولج رىلع هي ةيفاع رافت ماب فقدك ةلكذو در ءاطيإلا

 ةغباتلالاق كلذ عم هنولوتي دق وهشنوةلمكالب غلا ْ

 < 2ع "ع

 كانا فرسان د لطم ءادوسف تبلاعضأوأ

 ىياّسلامحابلسس عليا 2 1 . لأ ضرأ نعررلا ضال لاك 4

 هدسنءامةراز ,و رعاشلا ةدام رق 5ىلعم دات لاذقلا اءاطيالا ب مرعلا ابشن هب وو ى جن الاك

 هأك رد ذانهدض انهو :رصفا هانعمو اهظفاب ةدمصقا 1 اولا ةيفاقلا داعاىل ارطضي ىتح

 كلذ ىلعطولا دعي دل بق طورت عقب ر طف ناسنال اا طن نأ دزصأو رواد ىلا ىرخت

 ةانوكو اولا نمتزمهلا لدب عكا ومواد قواذه: نموه ةيفاقلاةداعإكذكو عضوملا
 2 قام حج

 ءالعلا بور عوبأ لاق ه-يفرظتال كلذرغو لجوي ىف لجاكو اولا نم لالا لادبإ ىلعأطاونانأ او

 ةأطا اوملاَن هذشأث يللا لاق نيت ىم ةيفاقلاةداعإو هو بر هلادنع رمشلا ف بيع :سيلاطيالا

 ةديصق أطال 0 كأىسلام . عل : نع ىورودحاو' * ىلع ةةارملا ىهو ْ

 - 2 هد دم 1

 عطس نر رول موس هدلعل ا لبقكلدو ريادي زولأ 87 وهف تاسع

 للا د 7 6

 ىثملا ىفاهيلع اكد اصعلا5 ل اك ةموهفدقءاو لمحت اكناو:ىشلا ىلع و ) كو
 -ٍ 2 45 سس

 اذإ الرا "من ديزونأ كتي د ءامع لع كو وس وهلاةيهسلع < تامساعصلا قو

 صادعاص س9 هَ و مث 9

 هسوأج ىف ن كسلا س ماما ديرب قش ما كت دا كتي ىح هندسو

0 2 3 

 ءاك.نالاريثك 5 6 رو هللة امتزمهلانز ولد م يعل نم اكتلا ثيدحاىفو
 مد هساع و - هيد 6و

 ىرقو ”اكةمهل ل عحل_>- رلا اكدأو 0 بابا فاو وواولا نملد,ءانلاو
 876 7و عده
 نوزرمسفملالاقو ثيدحوأ بارشوأ 5 2-5 ار تمن هت دتعأو

 ل هك م تو

 ماعطلا ىلع | ودعا م وقل انال' اكتمماعطلل لبق و اماعطىألا يل | ًاوىلا«تهلوقف

 ل1 6 أ ٍلسوه.ءلع هللاىل_صىنغلالاف كلذ نعٌدمالاهذه ترم دقواوكنا



 0 اهيا ددوض“او مني 20 مز .١6 ذهن المينا كورولا )سل ا ايل
 كر ب ل اف د ا يي "واوا 1

 ١ م ) ٠ 34 نإ .

 فاذك ءانلا,ةثمفنلا هلوق

 الب سوماقل احرشوؤحدنلا

 عم تك اهرظناف طرض

 + او ون 7 1 2 نإ : م ا ل اب نا يسرد ليل ياا شي ا 6 اتاري سؤ مو سا اي نر لت نير ا سي ايا لا يلا
 5 كا : 1١ 1 52 و 1

 (أطل) ةرمهلاف رح « داولا لسن 144

 راك دس سر ريش

 ليلا هئشاننإىلاعت هلوقاهلثمو ماو وها ماترطاوبِلا نوقو اوقؤاوب

 4 2ع

 كامو رو ءانارصبلاو عمدلا ناو ل ا اولا هولاق طا وما طودسأ ىه

 ةأطاوملانمزمسهل اوّل اوءاطلا حتفوواول ار. كح ءاطو هاء نباوور جونأأر ةيبذهتلا امايق

 ةروصقمءاطلاةنكاسو اولا فب أطو قانسكللاو 5 رو مماطرلا وريثك نباأزقو ه مةذاوملاو

 دشاىأطودنأ م تعبلاةولات امابقَتنأ :ىيلشالملا ىد عم“ رانا با

 ًارقوالبقموفأ هود تناك ناو يهل فون نانا الص نمىلسمل دع

 دملاو واولارسسكمع طوس ئاسوبرانخ اوّدأط اوما العدا دير لاعف ىلعءاطودتأ ىهفوضعب

 هلاسأو ٠ هيو ملقط اوي هع ما ءانعملاةوةءار ةلادد- هراتخا مثلا ان أىرذ- املا ىكحو

 0 يغب بلقلا لغتشيال هيلعَتلةَّقاو اذا ىمآلا ىلءنالفىنأطاولاستب ءاطو هيل يطا

 - م م

 ءاطودشأى م حاسزلالافو ارتريا بق 7 اذهأطاو كاذو اد طاواذه جمسلا
 3 . ل الع 7

 ىر ًاردقا ١ اهيلثي هدح قو لوقا افنبأ او ماينتلا علب أى َِ ةدانعل أطوأ ارقنمو عم 1 هلم

 ةأطاوملان ازين يا راذ_كعرتالانبالاق رخ اولا علا ف ْتطاو دقك يور اًؤر
 هدم#]# ىو م اس 5ؤةنهمممل 8

 0 تاق ىطومادهو ه-ةةطولث ىدق بلاطو رع 7 "ل هتطوامئيطوام ممالك ناك ثةسةحوأ

 وهمس

 3 ديعالدارأ قب رطلا فذ نماطوامأ ١ اطو 93 نماضو ال هنع هللا ىذ خرهنناديعثدد> قو

 ناز اًوجرخ رغةئيطولاو ءاطغلافالخ“اطولاو ينو منال ةنمعوضولا

 ن رع ماعطةئيطولاو بيذهتلا ماعطلان مير ةئيطول حالا قو 0 لان القألاةئيطو مولا و

 1 وتم 000 رقت ةئيطولالسأوبأ لاق رهشلاكو قلد
 اقر سلا رفا ليمش بالا ُةسَلاَب "را امقأ هبطامالوناكن ا

 تدازاذاف سلا انتا ةماشلا دية 7-5 نمسا
 8 م اه سا

 هللادبعثيدحىف و ةديدملا ىهنتكلعت انافةتسغللا ىهفتدازاذاق ٠ الا ةثيغنل | ئوفالملق

 ليقو االول نار ركام 2 هةئيطومانت أنعدقا ضررا

 مرح ةرارغلاة,يطولا هزنغ ةرارغلاك ليك ىلع يطا نسخ

 ةدارغنم صرق الأ ةئيطون ملك تال 0 تالا هريسغو كعكلاو

 ريثك" ناس زاب بقع ناك نا مهل لاف راهن ىتوالحر نراك دقو

 لا



 11 (اطو) ةزمهلا فرح ه داولا]ست
 م مده دسك 96ص

 اهدالوأ لان ةىأًط ننقل ىهوربالا لح نْفَوَتَمعلاّنال طبطألا نم لعتفا هنأوت اهحو

 و 1 م هم ب م 2 - مد 5-6 -ٍ

 تمطولقت الودلهسئشل اًاطووهمّمدهأطووأطو سرفلاأ طوو اعاسّلااهلوهوءاش علل لعن العش

 و 9 8 0

 نم*ىطولاو ةئطوب سلبت اكلت أوو شارف كاتو هتاضاذا الا كت أطو لوقت

 ثنذم+لاقو ةءاطولا بهموم دو طل برنو مسن تنال 0 ا

 انانكح نطو هال مكتساحأ ةمايقلا مويس لات مم 3 ةأولإ مكب ايكرخأالا
 5ه و6 و و - طا و 9 همم

 | ليلذتلاوديهقلا ى هو ةئطوالان هيتس لذهيتالابا لا نوفاوب توتال

 8 نا - مه

 اهيفنكع .ةئيطو مهناو >ن.ذلادارأ 5 اوكا فاك الاو مانلا بنس ىذويالُ ىطو ارفو

 ىأ هنوهرك ادح امك. رن ال نأ نوم ؟كوءاسنلا ثيدح فو قذأيالوممحاصن ن 3

 -ٍ ه2

 هَ درعل اةداعنمادناكح دنييلاثدخيفن يل لدين أبناجالا لاب لا نمدح“ الندأال

 صاذ هيما - ا ل 7 22

 ةئطلاوةءاطولا نبع ىطو ىو كلذ نءاومئباجل انيآتلزنالفاسأب ب نوربالو بير هنود عيال
2 ُ 

2 

 نر زوبتأطل 0 را ةئطو 0 ايتن رامبل واولا نم ض 2 : 5-3 لاو

 5 2 هه 20ه هي وك ع

 بو هل ؤدر ةدلاودأُط ىلءهمم * ىلمحي راي نات ىتغأ
0 

 دقو ن كأم" هل ادباودلاو سانا نمل ملا" ىلتواو قت هول ىلع ىوروانللا ىلعىا
 وءوو< 7 8 5

 مسالاو هتيطو لففالو ةئطورانأ هنأ طوو ايطوراصة توت "لوزة ١ مذلان عضوملاوطو

 ٌةبادىلارعالاّنالاكو ةئطااوةأطلا ند ىطواولاعفّدْغللا لف امأو لاك 0

 ىأطي نأ 5 نمدانشعم ىناعللا لاعو هرسغي لو ل -يلذلاة سئ نم هقلايذو نو حملاهثأطلا نيب ءىلط ا

 قالا ىلو جرو سحور لاش وبدلا تورس لاو فرو
 2 ل ا

 فارعالانبا زب لي :ركاشمدال ستاك انافاك لاا طوس ل ندزو لكما ىلع

 لاف "اازكم اطمملا او فارم *الا و زاشنلا نيب ضرالا نم ضفاماطولاو لاو سايل

 ا ىبد .«:راثالع

 ه 5< < وه هع 1

 ا 03 ءاطبمل الا

 سو و 2م

 َظ ١ و ورماقاال اوفتوعصالااطو قال واني را 0 ص و ًامهذهلاشن وهلال ط ولو

 عر م ا

 هيلعاؤطاووو عنا هما ئطاوبنالفو انْفاَوانأطوو هسشملعأن ًأطاوبومهقفاو طاوس رمالا لل 0

 ظ (لوابرعلاثاسإ 8 9



 ب د ١ 4 00 55 يرو م توات 1+ "طور نب لا“ ياللا | ”2 + انحلال ل لا" لا ا ا ا

 (أطو) ةزمهلافرح ه« واولال صف 14

 29عام 2 22 3 ع 50006
 ةاوطومران اوردقلاسد د لد هّممو صرحا ف ل خبدت الىهفاهدهمواهللذىأ هلغالاهأط وا محاص

 ا «” © ما نا

 ىدهراغ لعدبكز أذ ه ير شملام 5 رشو ا يح مرد اهيقسساماهلع 'لوأ_سأ

 م و رس 8س ع نق 3 مه هم

 ةأطوودعلا انئطوو مهانس دلير ودعل نطو هفطوفى لاه ووو كو ملاش

 ثيدحلا ىو ةديدثلاةدخألاةاطولاو ةطْغْصلاك اضيأ ىهو مّدّعلاعضومهأطولاو هديدش

 | ١ ال هيبتا هضاب اشلم هد أرَ لعند مهلا

 رعاشلالوقهنمو نينسلابهنلا م دس مهيلعاعدَق
 ةظاس#9 مو «©و 2 -

 عرهلا َتبانديقماطَو #3 قد يعطون

 ىزمعلاوتايثالادطولاو رضم لع لد طوددس ا ممللا تردللا اذهىو ر دَلَس ن داج-ناكو

 وهو هدو همم ءمهسو ماه 2
 ٌتيةلوَحٌم حاصلا 1!تميزثيدحلا فو هتأطوهتنا تدن لاقي وال ةّناطو مهتلطوو صرالا

 وهسمربر 27 8 همام

 ١ كول لرتب رعود ياس نقره جرح وميلعدقلا لمقال رنأ يكح

 : نبوي ضلاىلعدوات كأحد هقلااهئطو ةاطورخ اناو هقلاناحي ناك" و نونبجو

 5 هء)

 7 سوا شيين لاخلا نعْيسو مل هئلطل فاست ل ىالانادا أوال نعي لوتساو
0 9 3 2 

 سودا لصألا ىف'بولاو فئاطلا نمو واط عوفزر هلان اخر م عال مولا لهحو
0 

 سومو 3 م 5 س5 5<

 ىعملاو هتناهإو هك الهى ىصقتساد.ةفولج .ربئلاىلءأطي نمناللدقلا اووزغلا هب جسدا

 انديستاوّرعرت 7 ةفئئاطلاةوز ع تناكوج تناك امك ايهقلااوعقوأ ةعقووةذتأرت خ نأ

 هحوو ريثالا نبا لاك لانقايفنكيدو وزال اهدي رغب ل هداقلسو ءدعدقا لستار

 ىقكف ل سوهيلعهللا لس ع نم جاوي ادل اوالارك د 3 نمل قاعلوقلاذعه نع

 طويل جرب ئذلاتّنط وىرهوملا ءابعتئذلأطوو اوسكناهوس رم اطوو كلذبهسنع
 ليل مفدالا سمعت عب نمش اي نمواولا تقسم يفأطب هنأ ما لجرلاَو وطوو

 5م نيه ]9

 دقوامهرتاطتامهب فاو نب دعتام(ناوح أن د نما :؟االف امزالالا نوكمأل هاف لتعاامت

 اوباما سل سشإ ثيدطلاذد هنمطوب ل سةنالو لج هلأطو

 ًاطاو ولكم اللتان أدار ايف حى أ طئافئن :لاثأطو لاقي ليو نم لمفاوهواشعلا

 : سقى لوقنموهولاق اشعلا ى أون شلا باني قئانلا فوات ناس
 م معو ورع ٍهِ

 همقولاق ةفعاسماوةقفاوملا ىءكىلا بى كى عاب ى طب اذقو هنيحتأبلءانعمودادكل طنأو

 11110 بوجه اوتجوس ةعس بييج عبره دب اه اخ » موج

 م«د-و
9 



 15 (اطو) ةزمهلا فرح « واولال صف

 0 سلا هسا 0 1
 م-هوبلعى آه بلعلب الاءاعرمهأطوأف هدتءاورحاسفقت منغل اءاعرو لبالاءاعرتأ ثددافقو

 289 ةعموء سل#© سا 2 موس سس هدوم 89 -_-أ

 لريغ هنأطوأومتئطودةفهتن وأ هتعرصف هتان أ هلاعر أضن مناد صأو طا مهوروقو

 موه

 ينلادهبارباهمحرخاكمنعمقلاىشر لشي دس -قو ةبلعواروكوطو م هلعج هنأ 8 ءعملاو

 كرش ا رام وميلعمقا سدت لوسذخ" امْعس اتساع

 س هما 9 نجع هر

 هسيدملاو ةكمني عضوموهوحردلاتفلبنأ ىلا تور لون موس ى ام تنك ًادارأ حرعلا

 هدجوىأ بك رالاطو سار رّيسلا وءافحالا فغلبأ ًاوهىذلاءطولاب ءاهيالا وةيطغتلان اا
 سو < دل وه هم هس 389 و

 . ةبرطلا مطب الفون و ةرثكلا هيت در اذا يدق هنأطو لاش. 7 اولا ومدقلارمطولاو ايطو

 خص يؤول كرابخإةعسلان مهيق ىح ن |لاق هب ويدسدأكح ىزر اره

 قيرطاا:نيئوطومموةبابنيصونالق ل رطاولا نررطلا ىعانذ سا ذهل عاسايف ار 0

 7 د 30 س 5 نإ 5 3 - 5 ا و -

 نعهيرب#تاعقي رطلان ٠ ء كرابشإهيسشتلاهجوولاو مهلاانذأىانالفىيانبأط قيرطانو

 ماه ا سس

 ناكمهأرإ نطو نعت ربح اذا كل الفد كوتلاامأو ماك دل نك ذي هب هكا

 سيب 2 هنا نش ودعم يقم لعفأ وم زالميقموي و طلاَن كلذ و مهلهيكلاسمطو ونم غلب
2 

 مو 7و.

 ا رذاحاشيأ عفا عتود تدمع الود رطلالهأ كاذك

 اناا ءانعلا اوحدملاهمف ص :رغلا امالك اذهناكاتو ةرقسمة يأ هلاعفأ ام اذهَّنسفَرَح رخآ

 يلعهنم لفل نوكيىثلكو عضوم ا ّىطوللاثيللا نيل ىو دف: الألى
 رم 7 920 - 0 382 هامص ىء

 0 رام ا .ىلعو اولا تاس نم ناك مالا نيءلاح وتنمهنم ل عملا لغفب ل جب

 عارض و وم س 10 9 مدس 8# موسم سي و وه ةهذوس /دمس

 ريغ مريمدو لثم لعب لعق مهو ىلع أطلع ئطوّتال لوي جوف تثناك تبنت مةأ طين داولا

 ناف ةملاقأكلا فور-نمناك اذادلاذح رين ممالل عضومف نوكيا قر نأ

 8 سامع س و سرع ل

 عسب عسوامأو مريمرولثم هسيسأت لما 1 "هه وتغمبرعلادنء كاذراكحأ

 بيداهتلا قيرطلام مطول كذب اوم هلباسلا م هان لسجل انيذلاةئطاولاو هلعلا ل2 تضفف

 1 وا 4 - و

 صار ركل لاكن ثيدلا فو شردانوطم سانلا ٠ نمسا

 ىرهلاو رار ”لبا تلاوة ملاةنط اولا ةقطاولاوة سب“ انلافلاومآلا لهالاوطاتحا
 7 هس م9072

 ىهفمادقالا طوف قتلا ةطاقس ةئطاولا لبق لسقو نامنضلا نم مهبلزب 0 انصرخلا

 َْن "الكل. تمعسم رعلا ىرخ كرت ى هو ةئدطو عد اناطولا نم ىه لو وغم نا *لعاف
 7 . ع 4 0



 71 رهاظءاض دولا سل وهل وق

 قديدبشتساو عجب هلأ
 لج روهلوق ىلعحاصصلا
 هدافذ' ىضوىأ مضلابءاضو
 هسيفتف هرّتكد رغم هنأ

 دم ا نر و دل +: وجيب 2 7 كلل + دال ا ربا يا ل د ذي م ا 0 نب 2 74 )ساراس ا ا عا

 (أطوز ةزمهلافرخ ه واولالصف 4

 2و 5. مم ههطو

 ًاوضوٌتأضونو 0 1 انروعسل ا وردسل وظل اشرنا مولا ور دبمسو مولا رلعت

 قة هن 96 قس - مود 85 -- سة و دس

 متاحونأ ل اق ا يا ا عا

 38 م 9و جهسس7 و 6 سس 19 مه ه--

 تأضو لاقي واهيئو اهنمأضوتي ىلاى هيرست يلا ثيلا 1

 وو 0000 ام

 فورعمتالصلاءوضوريالانبالاكن 8 يرش ل يقلل اردت ومو اوم واسوا

 ثددلاى و م ءاضعألا ضعي سعي داريدقولاق

 2 *« * هاه

 ةالضلاءوضو هيدارأ ل قو ةدوعزلا نما اوقالاوىديآلاَل ع هيدارأرانلا تري َغام اوْصَو

 با دل قعاج ناكوتموه) راوموكتاااوثال اهدر دلو ءاههفلا نمموق هملابهدو
 4 2 ع ساو اج و ه-

 نسحلاز 5 وأذ 0 نمهداتقن ءو اهع هر نعد *ااهد د5 نولوق وش ,واهواسغيال

 دسم اواو وول, نمدمسا 0 ا

 و و نم ع ا

 اوما انووسووصودنو فلا ديل اءءاضولاو يظل انا اودوع ىنولا

 يقسو لاهدووضورايضأ وكن ىو هدو

 ءاّضولا نيل ركَلاٌوح ىَدْنلاناسفي همن راو
 دا م

2 : 
 دوو مر, ةقنميغ تاك الباف ةزمدلإب اب ئا ضو جنبا كحد نواضو عجاو

 8 © وسالم

 سلو سس !ةءاضولا ايل بردنمةنضوتأ ماتم شئا عت دس فو توضو

 ىهه ٌكّئراح تاك كرْبالَد صل نع هللا ىضررع ثيدح فو ةئرضو ىهفوُصو لا

 موص

 لوقو ليعمل فئيضاويوهامب ملام لف ىفءىضول هنا فام رعللا ىحو نسخ نمو

 ةزمهلا لبن ءاسح أ ضودارادوكيتأزو «لث اللا ٌتايفاصماضإَ ا ةغانلا

 2و يف ه-_-- 2

 ف عفة ءاضولاب هتاف اذابوضأ أس اضافو 0 ةروسكملاواولانم

 لد ع م6 - 9س ل

 لعفا ارق موكل مرو خاطب وطوامأ هي وببسلاق هيردأطوبؤطو 2 امو ,(أطوإ)

 اولاعوءاهلا نيكستب . قشر ةلاكلملعانأ ارامل مهضعأرق ارقو طا 8 قارات سسكلا رلعضأو

 هد "الصف هلج راكد! 1عف قرب ناك مل# وهيلع هللا ص ينل َنالاعمجب مدي صضرالااطدارأ

 9 ادشنأ حط ل الولاق 0 37 د اط دو هو :زمهنملدياده لسءاهلاذ ىحنالاق

 و 1 رع - و « < © هي

 مدقأم طوال لو 3 لسولايس بضخ نم ملك أن َّ ةقيشح

 هم 3 مادمم ا 6

 سكلبو وس ىادانالفتاطؤأو هئطو هيلع هسسر ةهأطوأآو هريسغ٠أطوأو اهأطلىأ

 ا

 فو

 ديدن



 104 (اضو) ةرمهلاف رح « وازلالصف

 5و روميدس ه

 و ردت ل ا دولا ىبعشلا لاق بوق وص اارو نموززعلا لب دريْتلا

 لاق هن رعشأ لى ايتن مو ىمراغلا نعحاأاا يلا انما اءا رلاو الما ماعطلا نم

 2 «< © 0 هه و < ©

 ديبل لوقامأو لد.اةرطضا د اهبروأ لو ينتراز ثيح نم د

 53 و ع

 لمعلا اذإقاسلاةبحُم 27 اينو س رسئاكلا بلست

 كد م8985 مس 9 و

 ن'اكاهران ترهظاذادنرلاىرو نمهلدأو تاما يارد روزا امأب ا
 ةمصدعو

 لاك الفاجاهنمدتف هسا ىلا ا ىتحا تعم اجب رعشيف نيت بو سناكلاى ل ىضت لدتا

 رعاشلالوقو
 موية هوم هر 5 ير هِ ع

 اأعطقأريغاننب ىدثب دك 5 هني أدر فلاح

 اذائالذديزوألاقو اوراق عتابات وتس ىمدالا ه هرعت طويلا 3 هلو ع 0

 6 ار زوبع :مالك اذه ويلاغ ترو وأ ١ ليقزملا !ىفاه ناقتناكا يرطب هر
 9 هسق ا 5 هم

 سايعل أ 0 ا قلفلاديدشلات ,رختلا لعق ىلع ًازولا ود كافة ك لت و هعسلل ار زومعللاتآ ارو ]

 8 يد دم مساس اس ه9 ءءء

 ريصقلا ًازولاو لاق «ذاوزوإرولوَحَن ةطلا# ا زومهملاجرلا نم ولا

 #2 هورس ا هرم اش ية هس 2 9و وو

 انا نووملزوساعولاتازوو تحرص زواجك اربقانلاو سرفلاتازوو قلن اديدشلانيعسلا

 3 م و م هدو 00 و زووم 3 اء موضع ه مر

 د رشلات تكاروو انتا التماتانوبو الّدما ماعطلان موو هر , المعانالاتأزوو هزيك تددُس

 سك مه د 5هآةس 00 88د مى هد

 ل (انم) حبش : د(اسإ) ةظيلغ نيب هتنلح هنأ ارودقو اهم المآهزو ذو

 نمردصملا اضيأ هءطواو رضي را 0 او رووا خف

 ءالعلا و رعف أ نع ىحوردصملا مظلاءءوضولا لبقو لوما دعولولالثمتذ اساسا

 دوقولا لافةراحاو سانل اهدوقوىلاعتهلوة فش فخالارك ذو هرمغ مس لردصم فاول

 وظوعوشولاو داما وغو وشو اذ ثورات لمقتاو هوذا مشل وكلا 100
 ياس

 بطلا اميه تأزوحدوقولاودوقولا لاقي داو ىنععناتغلامسمنأ اونعز زواق ملفا ظ

 امه اوسأم وناًداشناردهمامه ون احوتتفم عولولا دلو اهيقلا١ و لعفلا امم ىنعنأز روكو

 ءاطلاو واولا مكامهيفلاقنال ولاق هلممر ويطل ١ وءاملا ءوضول أبد ديما مضل ١ ىلع ىيفرداصملا نم

 اتق أصوم ىذلا"املالاقنءوُضولاامورع ىنالتلق ىجمصالا لاك روهطلا الو وصولا لاقتبال 26 سدو كر 3 َه وو

 تب

 قيسصتلاب طبض ةعش ةلوق
 عقووحاصعلا نم رأو ةدام

 ىزَو ةدامو عقرلابهطبض

 ىصعموتك ناسللا نم



 0 د ا
 .٠ ! ”- لو ل "5 07 '

 (ًارو) ةزمهلافرح « واولالصف 11

 وه ةه

 اول ةقّدومسزى مادو دس دعو الافا وع و ذا ادناه هةرسرافالخرلاتادو

 هَ وجنب ةدعاسلاق وه ا | وعلا

- 5 28 © : 00 - 

 لوقأا ع نيدصلاًادأالو 5 ىضرع نوصأو لامن

 لتعملاقهرك ذنسوُديدَو و هيام ىيمصالا لاقت وز مهلا هبل عال ىأ ب امطال وذو هيام كلامو أل اكو

 ةيلصأ هدنعزمهلاوميروه وبسدنعاهرغصتو مادو فاس نوكياعجمارولاوءارو (ْأند)

 لاق ءاننعةبلقنماهتزمهلعجولتعملافىرهوجلااهرك ذدقوىربنبا لاف ءاينعةبلقنمريغ
 ناك اذا نكلو فلن ءارولا ىلعث لاكو زمهريغيد يرو م هدنعاهز ةمغستؤ نيسفوكل نهتم

 مو 0 نمل ,زئتلا قو ذخ أ همالكنمماللاو فلالاي*ارولا ءاكحاذكتماتو هذهيلعر مام

 لاق نع ءرتتساامى أ كنع ىراوراماهانعم وماذا اوفا نوكي» ءاروحباحزلا لاق و هيدي ند َّىَل

 ناكوىلاعت هلوقو ادبأماّدقالانوكم الف مامأامأو ةغللا ل_هأ ضعي معَرامدادضالا نم سلو
 منو - 59د 2 همك سىس و -

 دربللاف مهمامأ ناك ام نعمقلا ئضر سابنعنب لافابصغةنمغس لك د دخأي كاممهءارو
 هال + ارب م ام © س 6 2 ا

 علال نيكس 0 ىدنمت خارثنإ ارو سل

 اوه م سو

 كلذ لاقيفمامأر ا وثوب ماد فومامأو انوا فالكناءارولا تيكسلا نما

 2 سا سدو ا ه-و و وسز و و

أ لاق طئاخلا ةئيروو طئاسللا ىيرووذو كلذةمديدقو كذمديدقو كاذكهمأو
 ءارولا خ.هلاو 

 لح رلالو يب دينبب وه كءارولح رالاقب نو صالءاز هأالاوو مامآلا نوكيو فاكتاد دودغ

 و مه ه لس م 5مم

 ل ”لءارولوقترهدلاو مالا ىامللانمتيقاولاف كلدزوعاغإ ”!ءارووه كي دن نيد
 دع

 اذإهن : اكول ارو نمداصْك هس اذإهن هو امكفقأت . "ين هنالزاق-هءاروتن كن الديفشدإ رت ديزاد و

 29 مام

 0 كاممهءارو ناك و لج وزع هلوق كلذ نم ناهجولا زائل ذلفكيديني ناك مه تغلي

 ٌقكاوهوءءاروامع لح ورع اوةىفىلار ءالانبا يش اماقأ ميج ارو نمهلوقك ناكو

 كلذعا ارو تس ن .رةلحو زعهلوقو نبال نبا ارولاو ماَد-لاءارولاو فكن !ءارولاو هاو ءاعىأ
 اوم 7

 ةيوج ني ةدعاسلوقو كلذىوسىا

 ممحاة ساراس لم #2 اديقمراذلاءارَولاقب تح

 ىنامعللا لاق ٍمرهلا اوربكلان هلل |عم 0 لم هلالرادل"ارولا يالا
 ينص وم 5

 قو دولا داوءاولاو فلسا لرطتاتلقاذا ليارواولافو هبوبيسلاكزاج ترك ذ ناو ةئومءارو

 ليزغتلا

 لع رسب: دهج وو



 ل (اذو) 2 ةزمهلا فرح « واولالصف
000 

 5 - وص 2 5 م 5

 ىلع ىوتستاملثم هيلع تو "| ىأضرالا هيلعتأ ادووهبتمهذو هتمعضرالاهبلعتأدوو

 رعاشلا لاما

 رقع فالي راو ينط « تأ لاس مك شرلاو ١

 تيمكلالاقو

 |هبوقمرومألا ضن د 0 تادو هد ضدالا انوا

 ند صح !لدقأك اذه ديلا ىويق رض رايب انسي َ ضرالا ا: و ٍ

 ايدو ضرالا هيلعتأدوو اهلئممالكلا قسيولات 3 يقوم ادبي وبما

8 
 و .ًاءاأ قربى ادوعسمنيريهز لاق ةيلعاتي وس

 , و5 هس مهر طع ىو ه7

 دوم هرعق بنوا #2 !دومَنيهر ضن نإ أ

 وهوهدعيىذلا تملا ىف طرشلاناوحو

 ارا[ را قع مورس < مت حر اس © وع ةو- 5 8 سرع

 دريك وحلم 4 «ءارو تر رك وركعب راق
 5 ساد رب ورم يقي

 ىو !| ارعثد ثنو هءلوعفملا طفل فى هو ةزاغملاوةكلهملاةادوملاورعوأ

 عزشلااهلآ اوايم العن ا 237 ةأدوم نم مكيلإانعطَ ناك

 دشنلو دل ةدوتل او تيرم دوملاىلارعالا ,١لاقو

 9-24 هو هديل هذ

 راجالادك اهبناوحلا لذ 21 ةنيهرلأ دوم وثدقول .
 و

 ل م 7 522 0

 ىعوىلعتًادوو دوت موقلاب نال دوو هله معا زونهمروس ا 00

 1 2 2 و يب هادس اع 5 نم 2و 5

 وألا دأ اعل دوازو ارق ادوعوت تقيل تراووتعطةنارابخ" الا

 0 َّى أىلام لت كلامو 1لاقو زمه ذأ اذا نس رفا اىدوف سل مهواذ_هو مهلا
 درع سورس مع 9ص < 2

 هرفحو هرسزو هءاعادوهؤذهأذوو هريغوأ ناك امش مالكلا نمهور كاوا (أذو) هةنرعأو

 راي اد

 ه م5 وم 6 م 31 1 9 ووجد 4

 ا مهنمو ةجاحيل وحن أل عدهامتنبلا انهف وكب ا تيلصا

 او و وهنملان ول> رماة ذم وت ان ط# : ودامدب هنأ نافع د>- قف و ةجاسملاىفةغل ةجحئاس

 ل هد د ىوم "الالاف هتعيش نمهناف هبسننأ ع السب اناكَمكتعتمأل ل را لاقنأ د نمسا



 ُ (ًادو) ةزمهلاف رج واولال صف 41

 متع تنصب

 و هدر 3 هم ئ4آ # و م هه ع 29

 «ىب ووءوج وموهف'اجو ووأحو سلاح ووامهلاناتيصالاو قورعلاًاجوننأ ليقوىمدلا
5-5 

 سا سوس ا 0

 نوكيف امض ىنحام مرن أوه ليقو امه برنار يغن مني رج ند هيت .ص> قورعقداذا

 نك ةءابلاإ كيت تدهن و مسالا ولا و رسما ولا بق و ءاصخل ايش

 | طاوهفامج شرين أر غن مامر نافدود# جو ناقوس سملعف طم

 96 - وس ) ظمم هسه - وهدم <

 هيو رين م ممو نييسصخ ىأنيءوج وني و ه2 هر 1 دك اىقو شكلا تأجوهننم

 7 - هس وو 8 و

 3 دوك نعل ا لعزمهربضب يجو مدور نمو مو ًاطخوشو نيمركمنزو نيأج وم

 «5#و < 2 -

 لكلا عطف هنأدار أفءاجود ب ودقءايثنأث ضراذا ل هال لاقيديزونأٌ ب وموهفام وهمرحو

 ديرب انو حو عورومول هاك حالات أداب رطل بؤ

 مل ادنتف ىلا نورك تبون متالروتُفلا و عمهيفداري الإ ديعب كاذو 1 اوىعتلا

 8 7 ةمسو ع هم و و مه

 نهاح ًاصلفدم .دملا 0 بار ُ دا اسد افو ىذا باب بعتلا:حاكنن |!بابف

 ا هم ع هس سدو < ع« -67-و ع

 هنآثن دمحلا ىو مش قيد نسر ل لد رع هوٌةئمحولا تيد“ هيو نوقد ل فىا

 ناح ننجح رلادبعلوقامفةئيح ولا هلّفضَو هوقا دعس داعاس و هيلع هللا ىل_ص
 هعاو س و #8 صء م

 | ىباورهفلارهسأر يصشي * كد ونملذأَتنكف
 ' تا يو

 ةسفن زههل انالىسامقل افيفختل لضم او لص دول ءانةرمهل 1 و ةزمهلابح ١ ود اراامعاف

 - و < و 92 2ث 89 م

 | تانك دهن فها :زمسهلاب ليال كف هقيقكت ى :ركراج هيَ ةوالصونوكمال

 مق ولاو ةرقبلا < كيجولا نار ءالانا شملان 0 ذا ةفقلاةز مولا

 7 هو اد دور كو 1

 وأنلب ل ءاذا تراك تح قدير قل ةئيجولا ليقو كو زوأ نمسل تاب ٌمقديدارح

 سد ةس

 ىعاذهناكنافز مهرغبةسحولا لاق وعارك لاق لكون متاضعب هع ملي ندع د ىتحن ب

 الدب ,واافص وثاك ناو د رده مال جزاك هليعف لك قد :رطماذهنالهمفةد5 ادلب اف. فحم

 -ى< م م

 اهؤامعطقنا تب وأو هيك ل اتأحوأو بنت ديموأة اس بلط اجو خا هياناذه س دل

 تلقا شرا هيلع ماوسئشل أو (أدو ءاكودعفدمنعءاح وأ 1 امأهذ نكن وأ

 فلج رلا ب اهَّدوهو ٌسرالان الذ لعّت ا دون لاقي لمعت نءالاكو ترسكتو تمد تليقو
 بركس صرع

 دقاق لعق تامر ت امانا نلعب مسام يبيح ضرالا دبعإأ

 ةةه4يوو ه و : رش لا كول هم 7© ت

 دعيتما 0 نآريغدالبل املج »* تادويدقنملثمالاانأ



 امه (اجو) ةرمهلا فرح «؛ واولالصف
 2 ِ يوكو

 و : 0 3 0 7 4 و «و 5و دء وسو

 ىأأي وأ بناجاهنمّرمأ ههحودهلل 97 ىلع بد حقى و عفن ون ودار وح ' الاو رضأو أ

 و و-هو « ده وو دسوم ه م 2-52١

 نبا هتيقاعد مالا بولطابلاو هدد ؛واهدح وواهش رت ك1 ضرالا اء وكت وأ دا
 ف -

 0و5 4 0 م هك 2

 نأءاالال قو لاتقل ذانأنواوتاموؤنالا و دوو ليلا يول ار ءالا

 وهو دبات ن_تاروخ نياصأي لبق و لد ,هيلاريستتف هك كمامأ نوكيا

 و هس 5 2

 تأ وأوهو تنم ولام م 'لديرهظىلا كءباصأ خشتف نك نكي ايالاو يلام

 000 رىدر رزرغل الاف

 ه1-65هءو را ا ا

 اونقو سانلاىلانأب 5 ون ةنإ 1و انفاخ نوزيسأب :رسنإسانلا ىو

 و اد - 82

 تاندآ حجرزينا ةقثىلعمنمتسلولاه فيفا وى ابلعن ىرأولاقاأب وأىوربو

 لاهو داس أ دلال بولا وني ديلاعتأب وو ننيعلاو نيبجا أب

 مط الى 7 الدكر وع 11 كلذكو ىف َى ديال ل ثم" ىب دوال ام 0 58 أل ثمعيل 5 ,وٌقاسإكل ١

 9: 22 ويء.سمهم )وم

 ملغعلا ف عج وبوه ليقو مريفم اناا الو م لابس مدونات 05(4) لعأهللاو

 هل )5و رو <

 رمسكسلاك معا لاو نوكير لصبايا ميش نيفاروجم وألا اوه ورك غنم

 ثيللالاق مظعلارسكاال م-الارسك ءثرولاو 5 8 مهلا مه اعف دار ءالانبا مظعلا ىف
 م مهم هام 7 هس

 صدري قبرص ا روصتتمت أد وو: توهباصأ ألبق 58 الممول

 و 5 5 وسه 22

 هديت لودقو ذو لجرلا ديت اودي ولأ رسكتين أرغم مظملا ىلا ٍبيشلا ل هيو محلل او ذل

 ى 0 و - د 2 #8 د هوس ود

 هلعق هق لثمةسثوو فوم ىهق عاف سماه تغيس لع تيوو "لعن ىلعةئثو ىهفأنوواثواثت ا

 ا حارا هاللي ق فاس لامد.يلاروسكل "ول او هتااعلتولا واف و وهاهأت ووأ
 هم ور هس 7 هديب ثو29 هس

 ءول ع وذ دمدقت 0 م"ث ودباصأ اع "اك لاَهْذ ه 7 56 او ضاول ومتكصأ ظ

 (اج:) ركل اغا ا اهضنأ اودو ترالرعا ةماعلا اوءثنو و هناص ىرهوجلا ْ

 ده < 7-0000 م

 هنأدو د و كالذكم_ةنعفأجوو هي رشروضقماسو نكسلا وش لارءادسوو كلا للا
 سم صح تس -

 )و ضم و و وود يو و هد م7 |[

 هنعهللاىذرد_ثار أ ثيدحىفو هترضأجوهفنعتأحوو ءوجوموهف جرو ذب ظ

 ةه همدان يث سس

 اييهترشاف أنواع قو نيكس ايهناحو لاش هويدا هلاوجوفالعإ اال انس تنك ١

 رمرع م - مم 2

 ران هئطبف اهب وب هدي ديد ةديد عه سف: 0 راما !ىذرقرب رهف أ ث يد فو

 (لوا برعلاذاسل - ؟4)

 ام هَ 8 286 م < مس هدم 9 57 سوو 5 ساو م م0 ها

 3 ةلرتمهعطق ف لزتستنو عاملا ةوهش تن هذاديد_ كاضرل مقا اش أضر نأ سولو موج

 طبضادك ىؤوداللئم هلوق

 مكحملا نمةقمشعةذسن ىف
 قلاوو لعافلل ءانتبلاب

 لقتالو ينأ:دام فيكما

 ءافلاز ومسهمىأىنؤدال

 قوعق ةوافل اوعننلءانب و

 9 دف 5 رح ىلأ ةدام

 ىسيصم



 -م# ذل |( را اا
 0 دكا

 داق

 اذك مل اةءابو و ءابوهلوق

 نمَدَف مع ةدسلفف طمض

 طيضواهطبضي قثويمكملا

 وود

 (أابو) ةزمهلافرح « واولاوماهلال سف 11

 ع 0 نر ٌفاَتالوا دح اواّنموةدح اوسع

 م و 2 0 ةةمض : 7 7

 مو 88ه 92 - 2 2 م

 علا اًولاماذك لعب هرمون .>نالق ةراشلاأيهلاو
 5 سو ص مص مج 1

 اعلا” ىهلاوم ىلا و ا دودو .ىم اياها

 يدا رولا * قا ا
 سأعمل

 ” و <

 ىكلذناكول مهل أوقو بمهتل دك ىهىل_ق تو عي وو و

 ليال احا 0 تاريشلا# ىلطاوماعطلا#ى هلا يا ى اوءىهلا

 هو سدد 3و م ل 5 م 3 6

 نب مج ا لاق 5 "و فسأةلكفلام«ىها هانمهلوق و فاعللا "وعداهبتأه أهو تى درشالاهت وعد

 ىدسالا طبقا نب عفانا كورب وىدسالا حامطلا

 نا نت

 ُباَْتلاوهيلعنامزلام 0 200 مىلامعى هأن

 نبالاف نامزارك هل 2 كاذكو قوربوذحاو هلكو لامن قوام“ اقر

 هن و2 ه دامد هام

 ئ امهنوكىف ىفهموهص ع ظةكساوهبنت وهو مال عت نانو ميزان كلانمأ تع رك ذوىزب

 اللف رسالا لع تحاك ابلعتامتلا لن خ دونتلا وتكسالنبعءا

 تصخو نائاسؤتلب و نالعملا رح ىلعتينبامنا و هرامشسةراّليابقاالأ»

 دهعي ناك أسعرمشت نماوقي اذ»و كوشك :«عىلام هلوقو 2 نبأ نعةفشللا بط ةصقشلا

 هه 7ع دروة دودو < ءومو

 ملعأ هللاو لاح ىلا لاح نمريغتلاوهبلعناملاو هالبر عن نمل اةف هلاحريغت . نعريشأف فاتساع

 ماعْضحلكو هليقو زم-وااودملاورصةلادن ,وعاطلاأ مولا )0 0 ٍ (واولا ل بسف)إ
 و 9

 َ او ضرالا تم ودقو ايو ًاروصقملا عبوة ةأدودمملا عجب ”رسرعابولا اذه نإث يدحلا فو

- - 

 #2 م هو هم » م 6 ا 9 2

 ةئربو ضرأو ءابوأبت تن ووءاببإتأب وأو لدملا ىلع ةءايإ !وكايإوةءابووعابو تأوووأبو

 ل وو يف 7 9-

 ابر رك اذا ةئبلا مسالاو ءابولاة ريكس ةئيوسو دوووم: لمت ىلعةسشبوو :ليعق ىلع

 "م رك درك 2 -ه كَ - و 1م 1

 ننجرلا دمع ثددح ىو لييفىلع ا اموهو 0 ءاملاودامل اتأد د وم_تاو

 ودوو و< هر
 ظ1210111 بولا ثيومعأ بوه !بتورشة عر نإ ويفوع

 انفو نلجرل هير لثماذهو ب ورشا او هودلبةىذلا فرس ه ل ومازمهلا :ةراغإوزمه

 مس

 عدا



 “1 2 ا ا ا
 يل 2: "ا 0 3 , 0

 ا ا 0

 11 (اه) ةرمهلا فرح « ءاهلالضت

 ةعاجللو اًراهَنيرث ذللو ايئاهنيتذوللو 1اهنيركذللو دحاو فل لع اه تنؤملاوركذلل
 قاهر فمعابلا تائب اه ثنؤللو تاه لئمرم كلا رك ذللءاهلوقي نم « منو َنٌواَهْتنوملا

 نيناهلثمنيئاهثنؤملا ةعاسجل واوا رك ذملاةعاجلو ايتاهل ماي ا نيو اهب ك ذلإو

 نال واهو لاق ءانعمتر اك ياهي وقب نممهنمو ءاتلاءاقماذه عجب فقزمسملامُ

 مي واهو حاهعلا فو نمْواهوامواهو عاهل ثم الب ركل | سماارءاه ولاح راباوم راه و

 ءادزسأو عهلثمةنك استزمسجب لجرأا أه لود نم م غمو فاحلا ماقمملك كاذفزمسهلا

 نس هذللو ىاهل ثم ىاهت ارلل وا ٌءاه عيمجلل و 1 اهنينت اللو نك الا عامجال فا الا تاظقسأ

 و 2 52006

 اوعيبتالابرلاثيدحو نيكسلاب ع نير نان وينلاو اعاهىلل_ةموق ًارللو نلحزال اه

 كلل بقاذاو ىلاعتهتلاءا ثنا ةنيللا لالا باف باكل ار [ىنمرك د نءاهوءاهالا هذااءبهذلا |
 عا 2 ع ليك 35000 ع 1 1 0 ْ

 ىا يا ل ل اامىكأ ءاهأ امتلق فلا انءاه '

 ةزمهلاح ةةااهو اهةجرتفمرك ذ دى أسو 33 ا ورق ماع 7 علا لب زئتلافو ل 0
 هالو ءاءادمم 1
 ةئنهلانسحوع لج و هسا نا لاسم اوما / 59 ةيتلا نمهةلكدودمم |
 هم م هدو ْ
 ةريخالات سدل وىفنايحللا لاق 22 دلتا هساهدقو روما ول ةئمهلا يللا ْ

 هنعئهكا عريب لائم ىلع“ ع لج رولا همها اعيان ىلع وهخولاب |

 ردع حروب هه بوولات ندنوححااضهنع ىجنب اكد ىح/ابلا مذ ٌويهدقو اضأ
 29و ال 82ه

 ءأب ماا ا مف هدم هرداحاد او هروه واضقدااذا ص روش ولولا ىف ةغلابملا

 5 :الءاش ذهن وك ىنعياع.+امهتلعو و اهنيعاملقف هلصأ ىلع اذهح 0
 9 .م صمع

 اذه هح و رب هيفاواقحا ف ةرصنت لال نسنو : عل ماو بلا بابل غلا نمهمفاسع هع :ءراضأ

 ورح لوم

 ىلا لقثألا نم مهلا فان _ءامملفاوشينأاوماتاهام 5 ملة تابت مولا

 اوعونو اونو و هو ثنو نير وا اير نانا ل

 ةعسأ أو ةولأاف عساك ذ ف وفايل نملة ا ءانهنالاتم لعكءاعكلذكو قوز و

 زمهريسغب ىلع ىهماكتاذكع ءاسلاثن أ أ لعو وحل ناك ةماعلا نعزايعللا حو

 هى ممالاو ا ”وا جرم الكةاهوإءناكلوهامغإ كلذىراولاق |

 رشا يذلام هاف خهتا رات تائنهلاىوداوليق[ث يذلا فو اكيدونهةدطص أ ارهتو |
 هدهد م خر هه و يش لص

 ومزايا نسمات انهلاَكوُذةيد 7 7-0 “يذلاةروضة أهلا ل الا مهد خالو

 ب ا



 0 10 1١ 1 0 3 0 0 5 1 20 5 ع ا 3 0 اي شل الا ا ع ات ل يو و د نوب ل ل ا ا

 (ًاوه) ةزمهلا قرح دع ءاهلال سف 55

 م ع م٠ --

 هدام ازانال تعدت ىنردرم تبا شيدج فو ونهم لباد“ نمل اع الاو 51

 نيل فلو مسالاءانهلاو لطاو هاك 1 ةرطعمأ أ, -.ازأتأ نمل نارا

 اهيلاع "رمي ىلا عضاوحلاى مو ريا عاسمملالا لطي سلا َسابانهلا لمد هلاثمأ رمو

 ةمرلا ىدلوقهنمو سوسو ٌسدلاةيفاهوضيو غافر :رالاو :( "0 نمبرملا
 9 سس مو

 المن درضا ليجد اكلذف اهلا رملكريعبلا دسم ءاداق 5 راسا نينا 5 د

 ىذرسابعنا ثددح ىف او هم يل وهند قل ةلوتسسبالو رمال ماك ىفؤلابسال ىذلا

 مسد 8

 0 ملى دنه و نارطقابهاباَبر زيا ى اهب ر رسل ”تاكنإ تيلالام فام هنعمل
 5 3 رو 2 9 عك

 قفل ةشنح ىنأنع للا قذعمان هلاو هنم عب تان اربع نم لقا نما تءاصأ انهو

 95زوم عوام 9 95 5-5

 تعش ىأتب:نمرلبالا توها اره اهويستا قواتنا تاعي ناهالا

 م29 هل 2-

 اهعفرأوه هوي ىلاعلا ىل هب ءاه (ه) انعبش ى أنما 7 ىت>ماعطلاا ذه ل و

 سس ارلا لاه ةمهلا ديعتىأو ًاوأشلا دعت برتقالي ومولد نانا

 ىرميل وقت ةماعلاوايضامىأ الا بئاصناكاذاءو 0 + مديلادعجالو وهلا عال * ٠

 همأ نكرم هنا ىلا“ رءوهيلكتاكف ةالملا ىلا للا ءافاذا دما ىفو هسْفْم
 دود ود

 ىأهءوهتّؤهامو | عمجماهشيي ىلا لاس هوهيتالفو ةمسهلا» ءوضل |نزوي ل

 هو 2 يام سو < و 5 ووسع 0 و ةعءس

 ب وقعد ةاكيبتانكت وب وه 2 وهند 91 وعدم انأو اريخ هيتوه و هن ,درأ ال رهين ترعشام

0 -- 1 0 

 ارتحل 07 للا ايلا ىطىأ قوهو نوهيف كلذ ترو

 قيقا ىهأو فض ىأ ىأه ىلا 5 هبات أ سو رت زف ررعوأ هنعلمفزَ

 ةبؤرلافه ةعساولاءار | رمل ميما مخنأ باو هنن راهن اقل حرا واهو يصدق

 09-55 * شو ىلع مهاراواج

 نادك ةئلنكو نوبة ا 3 ةوآوه لصف قاوم رهو 1 لة رتل

 داخلك ”؟ىذلا شودملاو .ةءبرالا تاني الص نوكتالواولانال ةدئاز هيفواولاو لاه . ىنج
 < دو *ءيهو 0 م 2

 ديعبلاناكملانأوهمللاق أند سواقمىف نو هملاهديس نب اركذ ددقؤو عضوم م. سوشنحو هش

 لوق:تاغا هذول جرام اهلوقت ةلواتملا يع هس هلك اهوّق هب وبسم د.0لاثموهو لاق

--- 



 1م (انه)  ةزمهلاف رح ه« ءاهلالصف

 ىَأ نمل وت هلائئاه ترمساغإلثملا فو لروما فناهو شربل ةعذَجودهارفوماو وو
2 

 تح ذانالفأ 2 "ىارعالا نبا ءاطول اوهورس كلاب“ هلا مسالاو ممل اء او

 ا ناييتلانب مسا ماليا واعي داانلو رثكلاءاطعلاوه دو ء دره !نمذوخأم
 9 و 8

 ندر تاه نم لعاف مسا نوكيف مدن اف مداسللاو 0 .اورلا فروهشملا ىاطخل الاف

 م وم ]) همس موس سباوسص ل هيلا

 اذامولاثانهوناتغلىلطهدل ىأأبت لو - نملاعناه.تمسانإلاشءارغلا هّسطع أ اذا اذه دؤنخأ
 - سا م

 ال هج و9

 انناهتيمساغإ لاما هنمو مهلاعاذا» هوب نيرهش فال مهكطعأو مهتفكو متع

 وس هس هام سوم

 قاسكلا اهعطقتالو كنداع ىلع را لاقي فناسحالاب قرع نأبرضد 2 ولوعتل ىنمتل

 ىنأ و ىنأتهدقو لأ مودا أدع تيكس انما يقل ىأرسكلال ىومالا لو ١ ئه
0 

 يي درا 1 ما

 'ولملا ضعي امه ارجأ ناره“ ىرملاو* ىهلاو أ اولاق انو رأاذافرتهاهوعسأ ذا نرخ

 ةيناوركا صعب حدر ربل

 كرف ناموا اا وت ولانس نمو
 باعث دشنأو هاطعتسا 8 اا لولملا اضع اهتمي 4

 رابكل اىذيالا د ءاعاندو «. اناس اخ ءنهلان 5

 9 5 ىلارعالا نأ نءىسوططلا هدشنأهلوقو َنلارابكلا ىلا ب يعل

 0 'لونابتساامالإق ا ضاع مقحم كنعتدحشاو

 95 قم

 1 ز ًاهنأ تبل زميلي :مهل 0 ادع لذكر ًاوبلقذ ءلوتمساذارأ اع

 « رزءعو- م هد

 كيلعدوك رت رتفمهقوتح نيود نمهنّكل اوسمشام الامان رج

 مه وم 0 وول سو

 هوني لة نالق نب نالفأتتسالاقيو لعام نتمكن مسا ميل تانك ل

 د هرولا سدو درعل اهو هوي "7

 ناموس < ه .هد< 1 عك هج هدو #2

 ىربضاو ل ءايحي * ام 3 0

 4 #جاص 5س وهم

 هواه ىو هيوهو ماعطا أت هلوةتوىرهزالا 4 ارهساامىأ ماعطلا اذهل نامت :و

 صر ع ىو هسو ءدمو ء 5 - تورعسل وه ع 0-8

 لالا يهد و نار طق نشرب اني و 5 انهوأ: هوانه ماعطلا أ انهو قشنميو
 ا

 مو 02و و وس 5-1

 هؤرهأ مان ريعبلاتأن :«لوقترعبلاكلذكو .نهلاباهالطسانهوأنهاهؤن وابن واعؤل

 4 ووو )  هس +س رو 7 ةم#» طا

 تثأر و ده | تأنهال ال عفأ تاعفةزمه همالاهفدتل وح اح ناالاق ا الا م اوهوءانهلانهتيلط انا

 لافاهالطءانهوأنه هلوق

 ءنهلاردصملاوةلمكتلا ىف

 دملاورسسكلاب ءانهلاو
 حراشلن يأ نمرظ#ذلو
 لكاشلا ظرسُم س هوماقلا



 0 و ا لا

 مكحملا طبض لعفوهلوق

 هيسسنوىرتاكءافلارسكب
 برعلاناشلل سوماقاحراش

 هيعفع# ويك

 نسا ا دي ل ا تعا كوع كا ياي ساي ياو وع ل ل عا يي اعلا
 7 1 000 ١يغز 210 دب راس يت 072 0
 هنأ 0 0 / - 0

 (انه)  ةزمهلا فرح ه« ءاهلالصف 44

 5 8 ع 0 0

 لطالا قنا دنا ل>-اهارح كررت دبستلا ومي الو كلذعضوم اذنسلىأ

 فةواذاءان ثيزأتلاءاهبلّقي نمبرعل انمو لصولا ىقءانريصتءاهأ ا اوان 1لاقاك ءاهلانهنع

 هلوقفليلإلا نعل مهنا معلما اف ىهو صانمنيح ّتالو مهاوقك ا ملغ

 هو.9 س2 .ه- قو 8

 نع ىييحفتدنهو تلعفدقلوقم هنالاه رك درع قد اللوق د نم م ةريمح ىرك ذا حمال <

 و3 ةء ود و سو

 | 00 لوتبربسخ هتكلو م رباك شارك نمنع دو تينه نموهفئد

 ثمالا لعفو موو قلاش ىلعأ انهو 1 ًاينقناك امو غلاس“ ىف 0 ٠ ءماعطو

 9 «سوماص و ا ل 0

 سالا,هأنه لاقي ةيزعتلا فالخة ع لاو زمهالاب قييوه ىرخأ 3 لوادر

 3 هرء#ل بث

 ةزمسهأ امز< سراسفلا كني لوقت برعلاو نمل 8تاقاذ ينبت ةننيماوأنع الولاو

 7 ديت 1

 أب أ نههولك- ةلحوزع اوقو ةماعللوقناككذيلذو الو ةنك اسءاس سرافنا كينيا

 انكبتالقألئلاف و 3 تاق ةرك ذيب انا ص موماعطلا انه لو وق” حاحزلا لاق
 2 ودثس 7- مسا لح ال ل سدس كل سل ع ا عتاد 37 -

 ِء ى م مجدل نبذلا خف ذر سانل أريح ثيدحلا فودحاو ينعي زتو ل. 2و نعستو طيغتوارسعو

 )تس سل ع 5 وم سل #2 ا ءسس سدو 6 يد

 هواكو هنود الودن نوعا يا اب د و وفرت و ثووطظعت 0 موق

 ةر 8“ سه وسد - م كك ره

 ةكشنالوت كنه لد اء امندلا ىفلاقب ىعممالا 2 وف بعقربغن لينا أ ُلكوأب ضأدنع

 لاق هلع عدلا ىلع ترد ريت وقف يملا هود ملا كيا ألو اًوَحَت أ ىأ
 س 5وهم هو ©

 لغتلاىلءاهبش اهب وعدلارداسلا كرير ةلاتاقملا م ىهوأ يما ينهاولا هيوببس

 سومو 7 ىو

 هك ُذام تين اك هظفاريغ نم لءف ىلع هءاصنت اوهيلعهتل الدإ هلاز "2 رايطا 0

 لطخالادشنأو 5

 0 ” ا ا فدا أ لا
 رفظلاهلئيملفهللاد رفظا 5 هزضاوفاسداغت مامإ ىلإ

6 - - 

 لها ىشعأ لوقف دربملا لاو ىرهزالا لاق

 زم 2 سيو 9س ى ”9©* ع

 رفظلاّكل 1 املأ ندد 03 قماح نم مرح ىف َتدصأ
 - - يف

 دم "با - دب

 همعطأ أنه لس رلاأ:هو لطخالاتيبدشنأو هلأتعلاقباك كاذةلأتهو كل ذءانع لاقي لاق

 اهي «ثةماو هم 2: يس

 تتم كسلا ا 0 ىلار ءالانيان ءةريخالا هاطع أ هانهأو انه«: نيمو هوني مأنهو

 ةءاته ىن أ كالامن و وزع ةنواهموح اوه و مسا "انهو لدز مس اوهوزمولانءاجدق [نهماذهلاقي

 ءاوو



 074 مانه) ةزمهلافرح « :ايلالبن
 و ةةةمءم - 0 «ول صام يدع ص م ا جر و يدم سس 300

 كالا أماعطلا 5 دو قوقل سنعات ا ئشلكا ْ

 هو 22د 29 5و ع و نم مور 0 5

 ىأن الفرس :انهلاش «د ةومملا ىف ةهلتالواةبأ »ونمو ىن ماجد مامنلا قامو

 و همهعو هيدوص وه - 1

 ف يالا ارهسأ ى دا ا ااماعط نا حصص املا انه اان ايهدق وقدم قاتعل .هتريخب نحن اك

 هر الف ناسستالل ص مر هيام يدار ماو قامالاو قاهملاءزكذ دك الح هلو ملوش يدح
 هل و مذ

 ل تال نامهلا عجباو :ان هملاوانهملاكلو ناطيسثلا لب وسنو "و سفنل ا ثيداحأ نم 1

 سي لل ل قو هايم جمال نشأ ثيدي !(قوهز نصدر لا ْ

 و م #9 غل ماع 25 ا 00 ا

 هيد_اؤتالأمه هالك انوكيىارزولاهيلعو انهما كللاف هفاعطّلك اواناسفإاعداذا امرا

 هملت اكو رؤلا اء ملة لام ماما ىلا ثيدحفو ةبك شا وو

 ه ص رلهة عع و

 هلوق نمد, سمت 23 اهامأف هنت أمى أرمسكلا ماعطلا ٌتنئهوُي ان هقوت ياللا ١

 5-8 -«-9 س

 دسعولأ ةيساماشاو فدفذقلا للعس دلو ةروريضلالدنلا ىلعف «عرم لااا 4*

 ه هع

 ىرح لكملاَن ككوزمهلا هلكأف عورفم كل فآو او برععلا ع نملك لوق نوه :

 الو هنيد تف مهب نا لثملا ذه بري ْتنحاَهَجَوُدَأ ةعياجملاىلا جاتحاالفرعشلا ىرْت

 وع - و

 لاه ني موز نيس |تنب هذ :امدههل اهمخ -أةنال يتب ربت ني كلام ني زام هلاو قدصت ا

 ص ازا

 اها اوهيشاكس هثديعشالْنزاماهممانم يلع ريفي نأدي ران بز نيدعسنب سه ع نا بال

 تدع تالوهلوقو ات ب ةلاقملاهذهلاقف اوفو

 ىمدالادشنأو تهد حملا سناىأ
 5 تاو دوج و ه8 <

 لااوهألا فئاطإا نسما د نممأ ةرابجىر 5 نانهتال

 ىو :.ب 55ه 7 هسو

 مهفتسد |هتمءاجن . مما هلوقو اهو ذمضوماذهسيلاهتمْأإ تيه دثيح ةريبج سل لوقي ١

 ه5 ل 8و 0 كم ع هيصرس

 نمالا سل لوب ا و ارا لاايعانياعلدعنأااةنملوقي

 م 9 مع

 تازأ سيلواهة شاعىلا تنجلوقب فار الان اذاكوقعبض ضف عسكبلقاغإ تفس

 8 نوقع ن كلو ساسقل اىفمالث اةاانلعتفقوولو ءان لع "لاهل و الووهافإونينح

 ىىهو باكلاعامت ا .ىلعمقن فتاة فلكل ك أسف ارعالان الا تلا

 لصالاو ْتْنَس هباوجو يا تربص( ةفقولا“ اهتناك سه َتالؤ لوقف ىره مزالا جل

 جاهلا لوقدنمو تيكوسيكو تيذوتذاولاهاك ءان تربص م فقوللهنه لق انهي
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 0 ل ارهل اود ىعمو م طيض لاما ءارهل او هلوق ءاءارولاو هل اوصى َبعُءل فس اذا لانا اةبقاهل هكدا لاه ةهنسو اهلل ||, . :
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 لا ةداودو ١ 4 دعو و م د كود هو 2هدس م. ده- 9# 7 هو ىر هه قاضيأ ةءاهنلا ف

 مبكر سي هل ناؤزيهتسم نْئامغإ ىاعتالوقو رم هيأز هت ساوأز مود همواؤزسهوأز ه طيضكلذاو لتعملانم
 تاقفةزمهلاؤواولانمّةزمهلا تاعك ءاكلا يفسالا طا قيقفلا ىلعةدّلساةءارقلا حاجزا هداملا كإتىف ثددحلا

 - و:هوه.هو و هر ع ه2 هود . 2 2 1 .

 نوزمتسمامأف هثوب لد ارقتفءاناهتملدس نأزود و قيقل ادعيراسخالا ادهن وزهتسم نيرشعل ا ءردسا نم مخلا

 11 هعود ه 0 سوماّةلا فطع عممرظناذ

 لغضف تن زساتأ ازهتساى لاق ءاةزمهل الد .!نملوق ىلعاذ اش الا هلوحو ال فدع _ ضف 011

 هل وو هآل9ل ةموم ه

 ْن رولان ممهللاءاز مسا عمليقباولان ههحوأهمفلاقو نوزهت سمي ز مسا

 نآزوح و اورساام:قالغ اب ذا ىف نيس اورهطاام ةرخ "الا ىمهلام ٌقالخايندلا ماك
 7 د2 ه

 لا قهزعْ افك نوال تسنح نم مهانإ هَذَا مسانوكي

 ميحد

 هَ 6

 مم ره ىلعمهيذاتخ منكر هز ماب ئعمنوكم نأ نادغللا له دنع زامل اه ولاَ هو روح و ن :رواعنال

 قةثس ةئيس تسل ةينانلافاولثمُةعيس يسار و ىللاعغتلاق ايده اء كد اعازتسمبي سف ناذعلاب

 نسمات ولا كلام هلشأو و هح و در هذنهفمالكل اخياودزألةئيستيءاغإ ةققألا

 وطانغإ اش أدنقن نمت ره ل رلا لاعاذا نون لات ٠ هنتر هيل قو هارب نيكسناةأزهو
 مدرع ول د

 لاك هايتك ملأ ١ اهواي ترخملايالوكنمتَرْصَملاقيورعوألاقو كبت 5

 2 201 7 2 دو و - م« ه 5 -
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 همس 7 و

 ؤهومد-هننالاق حاف لوقاذد هددئاز نوت ابا اهنبئتام عرالانكع

 تنور هات م5265 -مهس

 اسنخل بسلا ثدرامل ع ردلا هذ نها و هسا اوهىذلا»ةهلان مانوهه راف طش ى دنع

 0-0 0 سس 8 0 مس و

 تفورقمماودرلاباهياتق أَ هدا! لختزلاأز هو ىفارعالا نبا ن تامل راك لو انبي ةئزاهتاعج
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 تاغرأوتا زا ءلثناو كفا ذاماره و ذرلاهأو هأىفا ارعالانبا .فصصت ىازلا نأ هاظا اواهأره

 ا .( اه ا رحاذ ااه ةولخلا رلاَث أر هوسغو تصالا ىانزلاوءازلا هيف يقاغتبامف

 قو ءاتليأتمت اولاهامع وكيلا ن ا قرف همم نوط

 - :اقمشَمالب 5 110 ىنالا (ا5) ءافشأ مهلا غاجب و قطا ناوُنلءمِهلا ومدقت

 رو سس و

9 5 0 



 ا راضإ ئ ةزمهلاف رس هن كالت

 ف رلائذل وعول
 ردرالو ءا ءا ارهال ىناودلا مي 5 قطنمورب رطل لسا

 و ىو

 ريك ءا ارشل>رو ءارشوغلهَمطْسْنإو نحل بهي ةورثك أذا الكل ًاَرغأواعيجا هولك

 7 2 و 11 ها 0 - و < 2و -هءسده

 هأرهو نْوا 00 ءأ ارهدأ سحاو د قاسارع تلا د ىلإ ارعالا ناد نا و مالكلا
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 ا ره اوال ى أر لاا ارخأو هل_:قوأ هلّمعد داك ىتسدسياع دسم رهأوتءارهو رهو رهبدولا

 هاك ىذلا ىربْنبالاق نؤورهمم_هف لاب موقل كرو لاملا ٌىرهوإْئهكاذاانالفنالف
 .٠ ا ا وم ا ا ا 0 1

 اذهولاف رسحلاوأدربلامهلتقاذانؤورهم مهفءاسهلا مضد موقلاًىره قاسكلا نعد يبعو:أ

 ى هته حاسس وسمع . 1 92# . 3 15- 0

 ىربدريلاه اره نمءورهملا فل .ةمنءالأق ىره ىلعابراج وكما إن وو رهم هلو نال مععلاوه

 ءنعياعتمتاىشربتا عونا 1

 700 هو و م - و ص

 انتم ا لا ىوأمو 5-0 قتلاورل اولا لضلءاعأ
 م مج سيص

 هم 9 -5< ءووس 36ه م -5-
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 بالاو 00 06 تفلح اذا * املا د ىئلي نيئورهماجطمو
 وه ل

 هنالك هلبقام ىلع فوطغم كلاي املمو هباوصونيئور همك مو ىرهولا هرك دىرب نبا لاق

 دوبل صنت ادقىذلاءو را ةفينسوأ لاف ٌبصلتاو تدع اانا قعو هيا

 رشاةملاتاو تان ابيصيأ ”يلمعف لع هك ركاهلةرق وَ 7-6 دك َمكَدِم_كاملادرلا

 هش رهلاو هيف ميسياعنلاتاول بأ نيرا لاماوموقلارشدقو تومعأ ملا

 م - 2 7”». مو

 انقل اور م وشعب صخو ىنعلابث لذا ىأحاوزلا ار هول ديف دش ىذلا تقول

 مو يب سه وسر

 ارمجييفصو رنج نيباهالد ثنأ و

 سا 79 سوم اس اع

 لد والا "هلا مقراقو #3 لئاصالأ ترها ذإ ىح

 بل لس اوآلا و ءاملاىلاعاورلاٍدرب ف ترمس لوعي لد ءاصآلا نحل ”اصوللَت أره لاك

 نما رخَأو ءاملانعٍتط اتاري قلاو ملقو هسزاكانحلابكبأ ارب اوالاو
 م دعو < 2ع م 49 - 0 سك 2

 هكذن أهأ عاود ارو أره مل 1 رهو هلق لحرلاأر هأودرب ورا ردكم هىت> مقأىأةيهطلا

 وس و 2 م رجلا مص م مسن م8 ومد هك 51 م وس 0 ساه سل

 د”جملاوأَرهملاو مسفتب ى ىن> هضطاذاءار ماه. ا م طقس يح أرستف

 نماهنمئش عل ةءامل وأ لضن اراغد ىلا قد ىىمدالا اهد دريد رلاتأرهو مسللا نم جملا

 ( لوا برعلا نال - 5

 : ماظتالىذلا سافل وطلال بقور دكا طل ازومهمدود- مءا رهلاو عتابا

 رخلامالب لئاص الل هل وق

 ةءاررو دست ا ةفازر
 ءامأ ايلئاصالاب ىرسه وبلا

 مريضعم تك
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 لمقوا ومان ىأس لاا دهامدعرو هي. وبس نعليللا اد هدق 0 ع اا ارسم

 ةأدهلا لراذأدهدعب رمشلاوم ياشيد حاد "3 تمادللا .اكالذو هئلث ىلا هلوأ نمءدهلا

 و 5 ووم

 ىو قرطلا قفالتخالاو ىذا ءسانلا: يشم فووكلاهدديلاو
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 0 هب عضومتا دهلاو هنمٌت بهذة فئاطدعيىأ ليللا نمءدهدعيىفءاسبر راق: نداوس ثمن لح

 بلاي نت ذ اقدار نالوا ذمتي أ لس تاطاو

 | ده ةاعراداوتزمهلا قرح الاو لادا كيرعامهد>أ نيهجو نمداش مود

 1 2 ص 7 ) سد در« 9

 ًاده و همه 0 ةرهمسو ادع وج نكس هنإ وش اننا ا دنع .وةديسنا لاق ه 2- م وىئايعللا

 ةرمع 5 و 0 ءومسو

 000 كس ىأ ناك امم أ ده او هاهنبا نع ةملط ى التل ميلسما يد ونامل

 5 2 وه 5 ا 7 00 2 د 37

 ادهلاو ريكلاوأبرضلاءأدهأو هب ادهأو وفأدهئددودد ًأباقلابيظتتوملان ءكلدب

 لمان ءاهمانسدَ ىلا لدالان مع ٠ ادهلاو بسلا نودوهو لالا نمل الا رعي مانارَ عم

 هلأ دقو .ح تراس اومالغأ ردعنلاب كام نم دهالاو 0
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 تاعجادا ىصل اثاره ١ ولح رنملدهفو 0 ل نءلجر نم كثده لج 0 و

 ب زن ىدعلاك ماله الفكي لعب هر

 8م ةرم  ضصمعم د م2 دم اع -2

 بلا فدل ىلع نقلا لعج #3 ادهم 0
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 مس م مهو 20
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 هه“ م ه--

 هريغوث يللا نع ىرهزالا ءراطلا يشم ىشس أد 3 ىارلا ةفصفرتارللاق [دهلانب

 نوكبو أي وتسسماض نغم ميكن موكيت اذ دهتأ ماو أدهأ لبد !دهالاردصمادهلا

 ءانححلا هيفناك اذاأ ادد لح ر ىعمدالا لاق و لم أكس هلاقي ب صنم :يعردملاو مالئام

 م دو سوس مم د9ة رم 9عءشرم 5

 هلا نمىسوأ اعمق هعطقأ هود (يهري_غو فيسسلاب هاذه ادا ىذا سوىدهو

 سا سن بم جد < - يق ه6 4 عر كك 8 2

 هاد هواطشهنمرثك اذامالكلا اذهو 1 ا 2
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 2629 عد

 وأاطخرثك أ !لدقو رثك أ أر ارشأ ارويهقطنم اره أر 0 هلل اذا اذه نيكسلابم ءالا
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 امرت هالاقياموزيلان شح بهذ تيكسلانباذادودم انيهومانهو زملائك
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 3 ل د0 هد ومع ه-9 0 ءمو ما هدمه

 ماعطلا اشو هلك ؟ماعطلا اهو ه "الماسه هوعج(مماعطلا هأعهو حشا وضلا كسأ ده
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 لاق ءامش !هعطق ةوهنكس رع ْ
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 نوكس ف نوكم نكس اوم اده(ادهإ) أده) هيلا هدأ اذاهقحه دعه وهقح نأ أمهأو

 | م ةمرهنا لاك اههريغو توصلاو ةكرخلا

> 5 

 اد أ رت ىرالاسأو #* ةرواث تناك انَل عابسلاَتيَ

 اًبأمهرَدا سيل سانلاو 5 اهسنارُق نع ادبتلعابسلان ا

 و 1< هدم

 0 امهالادباةزمهلا لديافئداهب وأ دتلدارأ

 اركي اة ناك نم نيداهلعل ايس قاف | هنفخوإ رامات سيدال ا قمفست ا :

 مث سمع 26

 عا ىنامعللا نع أدهلاسلاو 3 رادوجيامناوذ زوال ارسكلاو

 ءاملا |مماكم اولعذ هز 0 صال هده هوز ههلان دهىلاَتأ طلاق مثيهلاوأ

 انانأو لالا سانلا نكس م دعب أ 01 رلا تاره دقوانان 1 او نكساذ ادب أره نمتلك

 خر نكس ما ناكل ا ده 0 ليلاس انلا لكس تقسى أ نفلا 55 زلات أد عامدعب

 علا ًوةموتدعبءاجاذا 1 انأن' رنويملا كة او هضخوم«انع نكس الهلا

 رخال اذهن كولا ١ نم عم زهدعي ىئى ل ود ودق ودع دش وت وه ده و هولصلا ارم
 5 -. 2 0 7 م م ف ِظ و
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 تببلا اذه ماا هأ اهأ هلوق
 لتعملاف هدمسن اهدروأ

 لاق
 مهتكسذ موقل ادازدنعا د ادأ

 هسفه# تكا اللا لد ىتوأ او

 ىأبيذبتل افحجرا سهلوق
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 هيععم ميك مضاولا

 .-:ندو رب قع او 1 1 و جر متحد نولي دسار 1 ا نوح سوا >< ذي نم ديو
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 نيدو الناق ادن لاقيفابلقيوزمهلا الر دنا 1 ءالارهانعراتل 1

 سا د 7 5 8 ساو سورس ا

 اهباهشبورشلا كوك: ”تالو ةطمخت سل يف علا ا

 وهلال اك عيدا نيران 2 هلو قرانا هام

 '.انزيملاهسوزدهلا نوندصف ىنمللوقتبر ءلاو يطول أ ع وأ خط ىزذلا

 3 كلا و يضاومف صحا ذاك ضنا نال لوقت

 2 سل“ ومو

 جضتو أ نعبفقز د مالغف اتةشاهاذا

 8ةسوو س .

 | عيسؤلان ر””قلاز ُ 0 0 راها 4
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 و 50 وه ت5 ِِ 5 هد ل ه2 )هةر

 جضتوأ ىفمع للا ضير 57 000
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 ليت :اولملارثك أ رمق اذ اهاموىلاعلاّمتلا

 و ُء كس هل د . 01 +1 9<

 فلعل الاعاعوتردانمخال ١ ع اه اا 51 و ركش م ماهفتساللاو ١ ليقفلالا

 0 رم ص
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 : ”ىهل 0-0 برشلا وع بال دك اصضر وصقمٌ أه ةب راسو هو ملا

 لبالبت أَ و علان اه اهو اهوعدرل بال, تيهاه ىرهزل كلذملقتد ومو 0

 1 ارك ذاعلدشنأو ءى ماو ىهيلاهنمم ءالاوب درت

 اكمحادتماع ىلالو 2 *ىههلا لعلك امو
 0 0 ب

 لاف رسكلاب“ ى ا ىهفلاىرهزالا طخنألَْعْلا بأن بى .را |نيدلا فرش زينل طخ ترأر
 22 ذك

 ايطار ىنايعللا عماد فازكحوللاف هنأكأ ن نمنيعضوملافامهدنقءلذكو

 4 دشنأو كصضلا نم

 7[ تك ري هم 9

 حراس رج تاذتأغأه 4 جوعا نت 0
507 

 مسا سا م 5 رع

 ْ |ديسبع يلم هيرضأ فاصل دات (انه) 0 ءبهلا 0

 - دع همم 07 وتم دجلة حمو تدم ص عجرم جمدت

 صوم وب سس 2م



 0 (أينز ولان #3 ثوثلا لصف

 ع ََ هم بوجع اوم هس «<وع 2 517 8

 سايعنب الك_سد.سعو ا لاق نب ريعبلاكذحا ونيداشل نادم باب ان نموهاسعاو لفه نوكي
 ا س98 امم س

 اليخ من اولا | 2 !اًعفاهدم 3 امال نتاوي

 - ن1
25 0 

 ديع_سونأ لاق ةطيطالا : ناسا نس 35 و 0 ناضل
 : ير 26 56

 تو الرع هوبي نافذا لوغناك دوام لك ىلا

 تو 5و 8-د ه ع و

 نعّتي دل ااذهري ال نب اىورو ىف تفاط لاق ناقعَولَو ًايشكلدرب درب 72 كدقاَط هلاك اة

 ءاعدوه لبقهحرش ف لاق راهسُفتقلطال ا همسْشتث فلطال اهوا طحنا نإ هسسفلاكو نافع |

 اعل هبْْيالاذه يروا لاعتورَلا هسيفءى ب ىذااءو لايدارأ و تملا هَماءاقسال اشبك اهيلع

 ىنءملاواهءونهق اأطخام متعهتنا ىذ ر سابع نباتي داعم ن وكب نأ هيي ىذلاو ريسخوفاما

 الفءونلا هبط نك تأ وقالطا ١ عشب .0اهح ور :تالطتقاو الطلا عقولا مفتت ل طولامهيف

 5 هاه د  ىح دهم 8و م 3 00 و <«و 8 0

 هلص ا وزم مي0اعروربصاق لحرلا تأ وانادالاقب هن داعوهب ا اونا ًاوانم لحم رلات أوان و رطع

 رعاشلالاه هنلاّتْمَموكملا صوفا 0
 5 يرهر ص ةموم 0 520 ع

 لماوكلا نورقتاََرعِْرعب #2 وبن ” ملف لاجرلات أوان تم اذا

 لوو 2 و ىه2 ؛؟ 2

 1 لئامتزا لس ةقور 0 هبعتاحاتلا ني ىلا

 1 عد 00 15

 00 نوادر لامير روزا قشيدخ ام نايا

 ب 0 وادعي اذا هئمب ولّقمىك ا رلاءان 0

 هاد ودود «#س ده 5 857 ه
 راد 0 47 0 :

 001 ه همس 1 ص ا م 6

 وهاغاوةروصا تعم 31 لوعمالا,دينأ ا م 00 اطخ تدأ ارو

 بل دم صوص عو

 ارفاوت الابن آرثاو 3 هيناتا وىأن ترقتفااذا
 #هرو ,,قه6

 ظ
7 0 

 و -

 وهورمللا ننال ذكو 086 انام انين .عاننزو أي” نيمعللاو ا انو

 هادا سخن دعما الج تدعم رقما تانجستلا ا ةمن د سفتلتا زك م صصصص اص ووعد هيو بيكن نه زج +



 ا ل 6 ا 13 7 "زج ا هب نسل ا لاا تح رظي نيلي 8 روما هل ب ورد كا
 724 4+ تيا ب 0 73 كو 0 27 د 01770 ا 0 1 /

, 0 0020 1 22 4 

 (أو) ةزمهلافرح * تونلالصف ا

 ضن حاجزلا لاق ميريدا :رطملكولا# مكعللحقلا هوو املأ
 نموهتلانر ل تدل ما ةسلاكن د هل سوه لع هللا لص ىنلا لو 21 ذوهيلامأ

 مخ عولظرانر رطمىأ ذك. ان رطم عمو لاق مهلا رك قات دققت ناقل

 ةطقاسلافق مثلا ف 0-0 برتااب لارا رك 219 لاهزت 1طوقسو

 نمو عاش لام مضعب لاند لات حر ر اونملا ىهقرشملافةسعلاطلاو ءاونآلا ةهبرغملاو

 امتاف ان لاو ا ”رامم لئاسقلا لاذ لوالا لوقلاريظتوهو برغملا فهريظن طوّةسو قرشملا

 انتاولاف مكلا اذه هيءاناعابر رظمىأب رغما فهريظت طّقسو قرمشملا نم + مهلا عفت را ةنأ هل وأت

 لعفو» مك مو ةسرءاجىذلارطملا كلذنأ م ِء نر تناكب رعلاّنالاهيفلسو هيلعهقلا لص لا لع

 نول ٌرطملاوصلا كلذ طوُشس َّقفاونإ و هللا٠ ماس ةفواع <الواهيل ارطملا بسنت تناكو مهلا

 رقكو محلا ءادقفمنلاانقس لاكن مهاوقوهو اذسه ليد ثيد لا ىفنال هل ءاغلىهمهتلا

 اذهان رطمات ًامدارصو عملا كلذ دري واذكواذك ءو هو ”انرطملاتنمامأو قصساوبأ لاق هلا
 س 25

 ' ا عقا ىشرر نعمك ابرعأ هلو كالدف مهلا لعفىلادص يو تقولا

 دعباعس قفألا ف ضرتعتاجمأن درو عْزراهبءانإعأ نإ لاقْنان 2 اء نم قيس سايعلا ىدان ع لد

 نمو ٠ هنعءىلاعت هنا ىذر ,رعدار امنا سانل ةنع ىتح عيسلاك "ا َتْضمام هتلاوفاهع 0 و

 هللا لف نمرطملالعبنَماَمأرثالا نبالاك رطبا هنأ دعا بتر الانا

 ةقانإىازابكاذناة الفا ءوئاااذهوه واذكتق ةوفىأ اذكدو ا .انرطم هلوقبدارأو ىلاعت

 ىلصىنل اع نعهنعءهتلناىذر ىلع ور ولا تا والادهذهفف را تاةخاعأ |ىو ح ادق است

 اذك ءوشان رطس ناوي لاقت ذك مكنأم كقزر نواعكو ىلا نال اوقف لاق هنأ لسو هباعهقلا

 دنعنمهنأَيذكتلا هلادومكت ردك زر ىذلا كفر ركض وعمد ءانعمروصنموأ لاك اذكو
ٍ- 

 تس ادع ©

 لغحو لحوز ع هللا دنع نمو رلالعج نمامأفر كك كلذو هقلاريغدنعنمقز 9 رلانولعجت وقار رلا

 قعموهو لاق مع أ قاوذكم ن نوكب الناتو تار تيفال وثيعلهتق واق ةومعلا ظ

 والاف افاد سوال نحنا ل زونأ لاك رلى نمير خروع

 ٌهانلا"انأل يروه هب ص اذا ناله بانل < ضنا لبقو َقشفلبوتلالسأدر 00

 ل ا ام مسا مهنا كاذكوتلامأ ىأ
 2و د

 ع م 6 دو

 نريغنمب رمؤلا اذهنمءاامد أ اذه وهل عقال اع اءاونأب لعاىأنالفن مولا

 َن رىركح



 كيو نع ا ا يد ل ا و مي عري يارجل يف هس ا نيس مح ج حدس ميسناال حاد ل ل ا عمل ناو لا تاك نوي نايا 4

 الا (ا) ةزمهلا فرح ه. .نونلا لصف

 ا ٠ 4 9 هلي + .
 ةناملاءذهءاضقنا و عمم مول_غمام_هالكو هستعاس ع نمقرسملا ىف هلياقي رحاعاطب و رجقلا

 "ربة ملا سلا فانثتسا عملؤالا مدخلا ىلا ىعالا عبجرب مة: بلا ءابضقن جم ماهلكن بر سشعو

 رانسلذدبشم نوط ندا يرخأ ا علطو من اهنم طقساذاةيلهالا فب رعلا تناكحو

 وزو

 ناربدلاو را د انرطمنولو ةيخ م مانو كاني نول تبغ ل وب .سمقحابروأ

 علاطلا"ان ب درغلابا نم طقابسلا طّقساذا هنالأ ًايومانا د 1 اونالاو لاما |و
 سايس رص «*ورث 0

 لني ضهان لك كلدوهيمدخل ا ىعببف ء 00 علطو ضمن ىأ ير

 انهؤالا طوقسلا ءونلا نأ عمسأ لو لاق ظوةيسلظونل اثوكيشقو هنيدي رشا

 9 هبه هر 65 سو -9 8 و و85 م 4

 ريتغمم رق نعئروهلا ىف 5 اهمايقات الفاحا كر

 ل ,ويضان نهولاقاهئاذ ؟قاهه تربك واهمضضل ضرال اىلااهئينت اه وهو اها رث تمانع

 دارأىتلانو رشعوةمناقلا هذهرمث لاك دادْصألا نموهوب ورغل اءونلاددارأ ل قو اضن أل عفلل

 اوفلت ملدنهلاومورلاوسرفلا نم مهريغو ب علا دنءةفور عم ىهو رهقلا لزاسنم ىهدمن عون

 لاق .ل ازانسانر درا اوىلاعت هلوقنمواهنمةلزنمىف هليل لك رمعلا لزني نورشعو ةبنايمنا نأ ف

 نارعالابا ةييؤر خا ديلخما رجلا وعورلاو 0 اوةنمورلاوةدنهلاءاهتنردقو رج

 ريا + ”عارذأاو سيلا :ةقهالك كارد مصلاو نيطبلاو ناطرشلا

 َقكابْزلاو معلا كامسلاو ءاوعلاو ٌةفرشلاو ناب اردلتاو و ٍفرطلاو

 لمس علادْمَص ةدلملاَو ماعلا للا ٍبلملاو .ُلسيكالاو

 لاق ٌثولاو رقماوأدلا عرفو مقاول عرفو ةيجألا دعو 2

 مسهمالكو مهراعشأ يفةفورعم ىهوا مص رثإلا ركز تهامه ايي اءىنتستالو

 رطالا لو روصنمو لاق ”والفالاورطممعمنوكيىتح هون وكاللوقي فنار عال ناناكو

 ىوتسلا مال طرا وأعز اههدوصنمو أ اوان ْومانورعل:اوأد يبول

 ا

 5 ينيصلاو يهل لوأو يوب [ىهوةبملا مامر ناءاألام ذولا وأد

 ودو فيَسْيَك اجلا نيامو بق هقرلازخ الاول والان اسنلا اوفو ( ينيسصلا

 فيصلانب وهو درباوي نع "لمان بر مشع نم ص 0 امون نسب رأ نمو

 كاف ناياوألاوأدلاوقرع خرمصحألا تارا ٌوارْفأو برت م ول هس لوفي رستاو

 تي



 ا اا ا ا ل ا ا
5 

 ايكو كا
 0 كاع 2 ع

0- 

 (ًاوق) ةرمهلافرح « نوئلالصف 1
 ل 1: ب فل و اسد

 اذ غلاب ال نإ كلذكو ”لءانأو كءاسامءاتغمو فاالا هيف سيلان فئالانمفذخ
- 

 لاق اهل ةَضْعلابملءار مهلا لاهو ارادع ىلععم ئالٌدادَعلاوأناثشنعلاو

 ىدنحلكراموُ كاسل نا » نإوميرغلا ىضقأال لدجو ف

37 
 وذو مع و

 دعوت كلبا رشوش 3 ا نط نزرأ ال

 ماهو

 وا اى اها ويف اسام تسلم ةلاولادودصمل نفيس ل

 امنامممالمءانأ ولات اودرفأ اذا مهفهءاسل بال ئَدهتيالوهوهءانالاعا ماو هان ءاسدازأمهضعن

 نك وهون ع جاوب َلاماذا معلولا مالكلا حور اسناكلىتعتيالوهو لا اولا

 هع هللا ىذرت أن" نتناس> لاق 0 ا او موا

 5 1 1 هما د 3 0 7

 ”و-و سل دعو فد

 لاق كل "ارش اوءانتس اوأ ونعءأن دوو

 25 4 ا الا 8م 35 0 5

 1 هم 7سوءد

 ا رمل سوبا كفو ألان

 وء.س و س8 00

 للاطدج اماذاءاتتسملاو ه هييقكىداهلاٌلداعلاٌلضافلا
 و م2

 3 مط وقسونلا نعم لدقو هدقرباطيىذلاهانعن در ىو هع 0 8 4

 ىلا "نابل لك ققرشثملاقهتغاسنمداي رخآ يرمون عواطوربتلا جميع ملا فلزاذملا

 انو رتدعتنعيرأ اهلافّدسْماالخامةنسنلا ءاضقن ىلا هنو لِي اذكعوامؤير مشع ةثالث

 ع اطل كلذو م راغلا طةساذاهنالأو ىممامناولاه ةنسلاهاًضقنا حالو لبا

 ءونلا ف عم دلودسعو ل اقدادضالا نمهن' اك طوقسلاءونلا لعب مهضعب وءوتلاوه
 ا

 لاقو اهئم طقاسسلا ىلاذريلاو راو حانرلاو راطمألا ف يضتب رعلاتناكو عضوملا اذ_هىفالا

 طوةسل وقوه مل امو ةفدنحونأ لاهو اذك هون انرطملوةتفهناطاس ف اهندعلاطل ىلا يمنا
 مهلاءانبيذهتلا ريطتسملار فلا ضان .فكلدو 7 را 3 | تمهاذاةادّقلاب هك رد

 ءاونالاو ةحامتلاو باتل ٌةلهاجا رش ن مال ثيدحلاىفو ماني

 فريضلا ن 0 اح ام فعل اطملا ةفورسغم امكن نؤرمءوةمئان ءءاونال ادعو لاو

 عوام عمبرغملا مش لة رع تال لك قاوم طه_سد - ردتاؤ عم رلاوءاتشلاو

 رعفأا



 2 ده

 2 5 وج 500 0 ال
200 7 3 

 14 ”(اول) ةرمهلافرح « نونلالصف

 يي - ا وتدهَ

 فو نإ رهو قارأ لدم هك“ الولاقيو عب ون ءاصأالوت لنا لانه ىأ ىدتال

 ال يي اللثملا ادهفلاتد :مثمهأ اوألاك و هلوعدب ٌرْصلا باص الورش تم ك أ بيذهلا

 كرد ناك اسعقجافاكللا ل تفقوا هاا سعي كن هال لالا دّكشتال لاك نم اعمج هك

 0 المهلوق 0 هلءاعدلا نععت رف أ تلده م-هلوق ولاقاهيلعنوتكسءاهلاتديزو فاكلا
25 5002 

 ا خل 74 ||فَدغد ءمسنلاو ايولغمأم امز ماك سمها كاعجال ىأَتيكنالىأ

 ىذا الية لانم ىلع“ ىونلا(أخ) عارك نعراغسلا لمَ الا () مغأراو
 ُُ و 4 مب و5 22--9 -- مو ما

 ومنع 5 اوعذ ىلع ةءو مو ابق لد لا مدان امني روصةم[ مو نووعلاا 25

 ا وؤر وهودمد ود_*ءو 0 نب د وهو رح دج هدد ل ىإ ”وهفةذاشةرسخال قاع و

 ين مس هي يوسف دع

 4و مم

 *التماىأأ مثىتح نالف رمش و هم مربي مال اج وطن :لاذاهنم وهف ناوهمأأوع 1

 )2 لعأهتلاونأن لاو ناعِل اءهانلا ىل ارعالا نا ٌكبَدْنم "امى لاب املا فو
 و هم < ةص د سامع وم هو 5 ه - أزال ب

 ا ”؟كلذكو دادضال !نموهف مقفل ليقو ةقشمو دوب ضومءاونتو أو وس هلم عاب

0 

 ىهواهلق دن ىأا تربك موتر تأ ذالجلا مانو الصمان للانلاقيو

 زو ل و 4

 ه,بهذلاقباك ةلامأ او 1: ل ل او للا هيمانو *لقثماهب ضمتأ اهيل

 955 هو 1 2

 مهلقسا ”نأّدبصعلاباهءولاق 5 ةوذا اىل وأ ةيصعأا»ع تل هتان !امىلاعت هلوق أوقو ىنععههذأ و

 00 هونت تاقءام |! تاخمأ اذاف هلمثنم . مهيأة بشيك تضمن نعلاو
 ا دا

 0 6 د 5و 3

 لعسقلا ىلٌسدزءابلا تفذحاذافهملعع رفارطقي فو“ اى (قيلاوا ارطق هيلعع رفأ ىنوب [ىلاعت

 ىلا لفل لوْهحتافبنو بسم را رعلا له نمل رلاقدقو ءارغلالاه هلوأىف

 : نحارلا لافاك متاغملا

 هروجضا ماا نيءلا هيل 5 00 ركلاجارسنإ 0
 وز 28 س

 ىرعزالا لاق ىنعملاهجّلجرلا نافل !وهحووهفاذهب ا او .[عم«ناكن اف نيعلاب لك ىذلاودو

 برعلا ضعب فدشنأو

 لو ء”هو

 هداك لاعُملا قش فءانو هب هلصاومس متل ماذا ىتح

 هنأالإ كلذ. نم كءانو' اا الوقنأىرثولاق العلام عرب وسوملاَدَحأانىارلا سل

 * وس 5 هل سرع 00110

 ىأأ أرمأدر ذأ اذاهانعمىفأ سمو ىنأنهفاماءطتاك أ !برعلات كلامك لا ل عيتملالفلالا قلأ

 (لوا برعلاذاسأ - 5)

 ىفاذك حلاوغلاو*مملاهلوق

 لبكءملاو أهلا سوماقلا
 ىقفاؤملاهدروأو لمحو

 : 3 ا

 طدض اذك 1 ا

 مظلابب دم ١ نمد ْق

 ءوهنلانيدهلوق فاضي ا هءاذكو

 لويقك سوماقلاحرشفو

 هع موتك كإذ درا |



2 
02--- * 82 0700 4 1110 0 00 

. ٠: 5 1 

 (أمث) 2 ةزمهلافرح « نوثلالصف 57
 3 مس »8 رس سا

 لفن وكشف ب رطقءاكح دقو, أشد 15 انننمتوك نأ اروع و ففخملو تادأ

 لوةساءقولاق ا وماش هيلع لت ىأ شحال اهتم لع دما رار و ظفللا اذ_هنم

 ءىَشلا كار ءالانبا ا ا ع م

 ! ادار ولاه تامل يرق 0 راو اهل وىلاعتهل اوقف حج نلالاك رجلا عبد ر
 وع

 ل 0 ادفلالافو عشا كاف -للاولاتعمشلوُرلنغسلا

 2100 < ور س 2 59 5و "و 5

 ردآو نهيلبقأت ١ اثنملاولاق ىلا ف تائدتبلا تائش.لا لاقي و تريدي ونابشي قالا

 5 خامشلال اق

 - ةهسدوىدك وودم و مومو 9 مّ هةهمد

 ورد ايارت جارع ه د مم 6 استسمىحدلا اهلع

 عفررلا واهلك عملا 0 ىفل اق مالمالكرصلا فك املا تاعورملا فلا نعد

 9 هوس 8ةعوص

 امر راذااسئاعومتي سلا .ابااأصأ (أدا) م : امنت لفاهعلت

-06 

 ةفقرطلاق تدل قلص رزمهلاناصن ديلا
 سس ومو ه < 35 م

 ٍدحرب رهظدت اك حال ىلع د أستنارالاجحاوأك نومأ

 --_ سوو ءدهدو ءدهو ا

 الكلا مظعم نم مطل عج ضأن ر ىشىللدق وائه وانه رككانابقلا معقل (اقن)

 رقع نب دوسالا لاق هيلعبرتو 1

 دى 3 و ساو م

 دان رار داق 03 هنسرز اوه راوس تداح

 0 -و 5و روس

 هدرر ما ل َْك ركلات نو ريصوةريصل ثم كر 0 اوِسّشعلا نمنانبأ اه-هف

 ك9 مى 1-1 هد تمور

 ) كن ب ر 00 علال اركمت وذ !رشعوةرشع باي نمأ ذو ةأفنناىوقي

 2 هو 101111 س وده دممر سهر

 هر , وننب مةملأع تيدنفأ ركن البقاهرشق ا لا |

 [دهيشت دولا رك تال او ٌةمالم نيعمسلالن أك دعق
9-8 

10 9 - 

 عقد ا 9 و 2مم او ما

 للعلا 0 مقالا هلا تنوير تالا هلو 71 ”لديعق عمو

 و هم م مزور -

 زهمىل!فور 2| باب ىف تدكس لانا ةءاكست دعا أ اك تيدولا مهتكن ىدغل مفزكلا

 ة ومس س م 0ص ايما وج و تا

 ىتيكن دقوا تفر ةاذا اعّؤكسنا اهحبر لا ثم امو لأ ااا اوم دوكلا

 58 مار 2ع 00 1 مث موو ددسا غ5 هم 5

 كر 'اكزوأ م م ل ثنا ىكس كسي ىف ةتبلغو هدم .ىأةناكن :ىاودعلا
 ودود هوه ردو مة دس وه هو -.و نبأ ع 2 201 2

 موهأوقو هيلعامىضشي' 6 از ةندلو هذخأ ى أد 6ك 0 'اكدْز زاوهتيضقىأ

 بدم



 ها ا ل 7 1 نب سرا روش ني رلش ادرس ىلإ ا ل ىلا“ وي ابا ا ىلا 3”

0 : 

 17 (اشن) ةزههلافرح هي نوثلال صف

 دعمت ان ليلا“ ءانآ ىهود .ًاءاس ل للة نان ةديب وأ ليللا و رابهلا] رأةئشانلاو تاعاطلا

 لاك هو جلالك أ ليلا تاعاسلءللًةئسثانجاج ا لاقو د هنا

 ومع |ىععةيفاعل ل ىدهعوهو ولع أف ىلعءاح ردصملبلا !مايقليللاة عابر روصمولأ

 دقن "6 ل.قو 4 ؛رةليللاة سان لبقو مناع او بقعا ىعهعةبقاعلاو

 ناملصل اوئصنلا ٌتئاضي أةئشنلاو ةفيرطو هس رس اذاقةقي ران مبرة ئيشْلاو تأت
 م 0 5

 ةقض لأ نع طرا هو تدعو الماَْتَعاذأَ :ركلااضيأة يشل ناب رق نالوا ولاق

 فدو ةرذانمنبالد ثنأو كاع ايل ىذلاهشهان تاب لا لك نما اوُمئيشلاةرملاقو ْ

 مدون ومي

 ديضعمل انش اندضكقادألا و ,رخاثلاو رص تانرأ س-وريج
.«- 

 2 ص 9

 ىذلار لا وهليقو بارتلا نمبئاّتلاءاروام ضوئي ا ااه اريل هش

 5 و وو

 لضامسلوا اوهىلءقو وحمام ئاصنلاو ضو اداضءأ ىهلبقو ضو لغسأ ىف لع

 ةمرلاود لاك هضرأ ترهظوءاملاهنعفجاذاةئدشُلا ىدابوهلاقي ضو انم

 3 .ءاسئعش املا دهب دق 5 رئادةششنلا ىدابف انقر 3
 ًَ - مي 1 ا

 عقب لوقو ةبصااهدحاو ضو ة راج ئاصنلاو ةئيشألا ىداب ضوحفف ءاملانقره لوي

2 7 5 2-8 2 

 اهطتةحدش ىلع ده ث يدل اف و اهملع راع دا و ا ' عصب " اضل

 2 هم سهو م
 عش هوم

 هري-غلافو ةنهاكلاك |” مسا ىهىرهزالا لاق شير تادأومْن م لعل _خدو

 كلوق. نماهملطُتي :داهع تحن ىرابشلا نيتك تناك امن "الكذب تيه ةنهاكلا مش *ةةدسملا
- 

 هموو

 نموهاعإو لاق زمهلاب جير را مت سدلاو 000 الوزم يمئشَْسْمو رش ذا رجا

 قو ءادتبألا اشنالا نموهر قوز جالوزم يماشْنتنالاو اسمع ىأ اوم همربغيرلا تنشأ

 برلاى ثا بذل امهاوق قاةتسشالا ةوجن هزم ولا ءادأ سيلا يزم دامو كحل ةبطخ
 هروح 0

 ريخنا اد هت ره لاقي وَرابْحالا درع رو ءالا تدك ةنهاكلااوةوُضلا نهوداغإو

 ل م < انعم قرهزالا لاةوربثالا نبا لاق ك4 1 نمىأزمهريسغ نةرمسكلاب

 ىلار 00 او ثد كةتلافت ,رغتلانوُيالوا معتاد تا ةنهاعلا

 بد 00 ند م عدو فاشل #3 نكاد ماش ”مهيلعلدت

 0 ةهبالع س

 انك ةاكلا مهلوق نبال امدخ ىلع لص أنل نم هلعف هأشن نوكي نأ :نازو<

 اذ_هىلءةزمهلانأ الإ تدل نمةعاطك أن نمتاشتنوكتف ةيلهف اش نوكت تاز زاخو

 ءاس وهربخلا نامسشن هلوق
 ةعجحارع ونيشل ادعي

 "املا رد نم دود
 هبتك فّرحن مفي رح لعق
 دو



 ل ا اول ا دال و نسا عا لو د ناو اني ل د د ا د سه لاب و او اولا
 1 0 7- 8 ١ 7 0-0-3 1 7 مالا را : " 2 0 2 2100011 ب1 5 1

 / 8 ِ ار 0 2 6 . 9
 5 ١ / ا 5,

 ةداموق قأمسسأش نت هلوق

 ىدا1 اءزخانم َّق ل ُّ

 طمضو ىرتاملدب ؛ميضهو

 2 "ةلديكتا ف قا

 سال

4 

 (اثن) ةزمهلافرح « نونلالصف 151

 3 وزع هلال اّةفا 10 1 تو الخلا راتبك رثلا/| ايوا

 الاوسَس ال و1 لاك هن اكو لاه كد 20 هلدإ واذا ا و تانبلابنج رلا ديفا

 8 ةهدلاو 5 تبادر ابتهال كاتبا هي ماصخن ادن عه! ناس الوةيلحلا

 وشنو أ ناصملاأن و ةيلذه تسل ىنم ىهوتقانلات أكن و عا 58 نعلبالاراغصنيشلا

 ح رخ ىعدالا هر وولخلويئسحُتباصسلا ذه و ًادياملو أ ىفكلذو اًديو عفترا ر

 دشنأو شنب امْلوأكلذو نسحح وعام و عم نة بامسلا

 ورواه *3 نفاع # ابملادبتسم الالام .ىاذا
52 0 

| واباصسلان 1 .املوأ ذل اوءرشنلاوروشنملاءاللاك ب اصسلا| ىرتنأ ءشنلا لمقو
 

 س06 هسه سر ءءء
8 

 | ا <تأثناذاثي دل اىفو لام ابالي زيزعلا يتلا فو ' هللادأثنأ

 د ه-9) ود

 هبا لصاو عاق اماكن .لاباصتمىأءامتل قفا انانىأراذات .اكثيدحلافوةقيدغنيعاتف

 ص 2< © 8 اي 11

 اهءانأ ادارادأشت أوان طعتاصسلاًاشنأو لماكتس لو بشوركاذئئانو فأي سل لدن
 م

 2 .و

 ءا ومع

 ىسل !ىلاهيروص ىلعع ضومكك كلذ هيلع تعضوام ىلع لاسآلاةيدأت:ف ين لاقو

 امنا لدان و دنأوملكلاوهفذلا ضرما قتال لمس اهيلع هئديمف

00 

 نالفأشتأ ثءللا لاك اهعشب ىأثددامالا*و جن تالفو لسقأ و د . اذك وشب ني
 ومع و عل و مف

 لبق نالفأ ناو فار ءالانبان ل را تاشن ان: نهو هعقروا دخ ًادباى أ اثدح

 نا لدبافرعشلا هتتسر فاق دارأ «بئاكرلا ىلعانأن 0 زحارلالوقدشنأو

 9 قص 9 مر

 "يب اجل ورعد أن ءتيكسلا ا امهيفنس ايبا 0

 , همي

 و و ةخ--هث نإ ريد م 0

 موضه قل 2 نايا ره قرت

 هم 5 ل ع

 هلوقىفحاح ذا لافو هتبباخ بعادات تلو بارمألا مدت وربغ تعم ونا

 همه <48 مسوس سم9 20 9ةو- دو مج

 ادمان ملكو اهقلشادتباراهعدتب اىأتانورسسإرا 0 مسا علو هوىلاعت

 ه-0- و 0 2 د 5

 اشنو عزا لكلا تاشور هو موركلاتاشورعم نيتاستلاٌتاناو اداري انف

 ورو . كو مس يجر 3 1

 ليقو ةعاسلو ىش لق البق موقأو أطودش أى هى لاةثشاننازيزعلا ليزغتلا فو تالا
 م 1

 نيلي فاح امنليقوليللاٌة ثان نمو تمت ةمووليللالوأن ءتمماذاةئيش ثالاوةئانا

 تاءاطلا

0 



 15 (أشن) 2  ةزمهلافرح *« نوئلالصف

 ده ا سس هر و5 -<ه سومه ءادل م وم # + و39 2و مو هور وس 2

 لد ل او م-هقلخأ 1 :اىأق ا هلل لا امشن ويح ءاشنوةأشنو ءاشنو ًاوشنوأشنأ ثنا ثنو

 اهو معو وامس هل

 هللا م ىلاعت هلوقىفءادفلا دلاةءاشنل اورعوأ ارو ةعبلا ىف زلم وزد

 لكى اهدمدزاف ىرصصبلا ن اال اهرسقو نيشلا مزج ىلءنوعق نار ا 1 الاد أللاى دن

 دودعةماشُاورعونأورثك نيأأرق 0 2 . اكلاوةنإ ىلاوةف ةرلاوةفأرلا لثمةءاشنلا لاق تارقلا

 تلو تدقذ د رستم نزوة قاسكلادتزجسورمافتباو مئتي صاع ر قوت ١

 - هل < سو و 4 رو «# هد 2 ه2 سوو حا ا 00

 ى-ءعئشل 1 و ئىذن و مويف تديسش ”ًاوسنوأسننالف ىقتأشن وش 2 رءاشنوأ اوشن :وأشن[ شا

 <” © 2 موو مو عسو و 5 محو

 كلذكورغصلادحّرواج ىذلا تدل اوهليقو ملت :2اقيوفئ :انلا لبقوةيلخلا فاشن نموأىرقو

 صو بح اصلثمءشنااكلذكو يلطوب اطل ثمنامبمعل اواكد ايبا ىي ل ا ان مه هه وقصر

ًَّ “ 
2 5 

 و هس 2 5 هس # جرس ى 5< 5و ما كاف

 راغصلاشنلا ىسفنب تاق بسصابصلاق .نأالول و

 ريع 5 رع دك ع

 ادد او اك ١ ان عجب نيشلا خفي ىورب رب ريما ص تآر ا نودخب شن شي داى و ش

 مكتْشاَو اندم دل ردصملابةيعستن ”كنبشلانوكسب ظوفحملاى ل و انثادحأ

 اغلا مكيشا و اظوشحماوممذعتهاوراذ ذكرالا بالاك مكئادحأو مكئاببصى أءاشعلاةروكف ظ
 ءالؤهو وس * وعاش ايسر لل سانا كار لالا لتمإلا فرك يللا

 برعلا“ا ارفلا هاتر ف بعل اذه وان هلا تنل :انلاوءوس 0

2< 9 5 - 

 ءال؟ اوهاولافزمهلا | 03 رطاذاف قدصء مث ست سهو قد ص“ تا ارو قدام كالو جلو

#2 

 ءاسأ ءمااوفلالاوواولا فدحكلذ. نمدوحأو قدص شنب ترصو قصات ويدل
3 4 

 8. 0 9 ضم

 مالغسانلاٌتادحأ ًاشثنلا ورعوأ لم نمرك لو لأسي نراك أل مهلوقدال

 باشلا نيس اعالتلا وئانلا ا ارعالا نبا شنوا وخلال اردت: ةيرائان

 مهثلذك اك اذاةباشلاوتاشال لاقي و لرلاةماق عل ياا الا ”انلا متيهلاونأ

 4-5 هم 78و27 ع م

 هدسعتلاف و #»# ردت 95 بيصن تيد شنو نؤشانلاو اذهانأشنلا

5-6 2 - -ٍ 2 

 ءاشئامقااهآدنأ را( ثتأ هام هر ةوأ ءلاردالا ىلابسصلادح نع 0 ا

 ارا و 58 ردي هس
 بست تب راغساٌراوبأكلا تيكسلا نبا اقوا دو مدان لقا 0 ءانولاق

 و ءو و ةسو 5 نو

 اع . زاخلا لهأو مداعأر ةوأششإ هللادبع باضصأأ ارقءارفلا لاق ةيلحلا أش .نموأ ىلاعت هلو قو



 (أشن) ٠ ةزمهلا فرح *« نونلالصف 34
 ومس مح 9< 7 هس نبذ م

 لدم عانس فم كه #* هن“ همنا مكس

 و ةيخ - هم وهم : رالا 2 1

 ل يلب ام زلادعبف 2 .وتترومأ ىف ضي ناك ا

 زمهلا كرتىئرحارلا لاو

 وسم و ه# د قس سد رودس -ومم

 ل ارغلاووهللا كتع دعاس دف 5 0
 308 5 ص

 لاق اهقاسواهرحز ًانتاهوسلا ,لبالاوةقانلاوةبادلا سنو

 ) هةر وو م
 امهامعنيتبو بشلل ]بقاذا اهنا نارالا حاوأك 7

 و هم

 ىددع *الادشنأو اهتاسواهر معضم ات كذكونابر رعشلا ناتي وبشملا

 اهَلاعلاللا درفت »ع ١ نتداشدن ابا
 م م 54

 ساد ع #ةدنس ةدارو ه5 م مدل مو مل وهم

 اهلاح نمهح | واملن ركن ف د معاون ع .وباهتمن رسحأب

 ورم 107 هال وص 0 مع مم م3-9 8 م مع

 لاقي هطقاستدعباه 7 وتدني يسامح وهىلق و تيب سنا أنملل ٌةيشاملا وةيادلاتأسن )رو

 و 4
 هس فصيِبب وذو لاك ّنعسلا نعي باول فس للاى

 اهرارتقاواهو ايف اامذق 8 امين ع 2 0

 هس رو27 5 ٠ك هه-

 : لك أع نع اهني اهنرارتثالاو نمسا ءدبعس داو تا ءاملا ٠ نعل تأ تلنأ

 تيدهتلافو ءاملارثكلا قب .ةرلا نيلا«ىسنل وز «هلاب*سلاو وراننيمتلكحو سيلا

 و
 وو -ِو 8 0-2 4

 3 درولا نب و ل سن اهعماوءاع هلهتطلخمانادن اسنوهلدت 0 وأ ساب ا سنو ءاملا» ف م

 و ص سس ان و < هه. هم

 ِ 0 1 0 ىد روزوبذك ن قلد *ب ىف ماك دا ىنوقس : علا
 وص © تي بت

 رجتاهوةسامتا لاك .انههع ءا ءالانبارسف هب و لةعلالي زيىذلا بار هلع نيناالقو

 دشنأو مك ىسنلاو هةيمىارعالانبالاقو رجلا ىنوقسدب وسسةياوركلذىوقيو

 مخول هت ذام ذاع 3 هتافاثيسن نشل نوأوقب

 مالكلا ىف سلال عقال طخ ار ءالا نبا هلاك ىذلاو لاق باوصلاوهو لا ىلا هريغلاقو

 لكنا انلع عم فلاب« ىلا الوهلوة قرط امو اخ !فورحد ًاةملكلا ىنا نوك.نأأالا

 فا بلا نأ عصف نيهجونمأطتاذ وف هب هيفةصصقلاّةْغللا ىه فلاب ل يع رسكلاب ليعف

 2 صا

 هقلخ هنا هأ ذآ (نن) لعأهقاو جفرا رست برشنالت بلا ةباور نا ذكسصو عيمتااوه



 5 (أن) ةزمهلافرح « نونلاللدف

 ىورو لعق ىلع”س ل هولا ىرشختزلا لاق ةدايز لج اوهبهثكت ءانمل اهلنا

 ىو هو 4 و

 نيصاعمأ ىلع ]تدهن ثددأساىفو ردصألاب ةيهس لاو بو اكوا نونلا م طاءوسل

2 1 1 

 7 ند رمد ءومسل ى هديضاب العدا 00 ءاذاَخهقادبعى بول لاقل سل ةناور فو ء دوس رز

 ماب ارغب ن كلاملاك دعاسورخأت نعاس

 0-2 لكل لج 7, وع مهن حامر را توقاوسأ اذ

 لبر اوعو زمهل انزع ونوم هدر هنازاإ مدين ةااسالو الا -- ةءاورفو

 هم5

 نبأ نماك ديال رذتمماهسةعاجب أ 1
 -ص و مه 5

 قدر وو اودعااذاموقلا او تن د.

 تيرا 0 ا نعاس :اذاوُقدالبرل فاو اهسنع

 و 9 85 <

 م ا رخ ”اناذا لاشي 8 رح ًام”ىأا ار ور , وز مهلاباو تأ ف باو صلاو ره هالي
 يل د هه يا

 اودع ناو وزفلاىل اها ودحر فص قوت كانا ىبمهذمتدعبأىأي بر بتاسنا

 ل سد هاما مع مو< م89

 ىب رمستأسن!تاهيهاشلا نيبو 3 غش نيبال دولا نودع بهذملا
- 

 ةهمأانيشلابهّمب اورؤقو بهذلملا ”لمهملا نسلابمتنا اور فدي *.ءاذةبعما نشلاعتتنأ ىورو

 < 6وس

 دعب ردع ناطمو ميتاج رهظأامهدنع ىعملاو لضفملا و يم لا ىهودعاجلا

 اامتاووخ رخ هنأ فص هنالانودغناودلاو ىذاولان هنودغىره هوما هدروأىربنب الا

 و هم : ع 2 8
 ةب رسلاو برس لصةىفانو دغاضب | ىره 70 0 هلا اودعبأ مهنأ ًاووزغلاىلا

 اهقاس و ريشلا ىاهعفداه ان و دهنق ةونعاش 0 ًاواهد ر روق دازأسألا ال اًأسنوتسلااذهفسهذملا

 هم و سوس وه بن

 نءاضد :ًااهتأستو كلذ ن رك اوأنيموو ًاموياوئمظ ف تدزاذاًاسناهوسأ ألبالاتم .ظىفتأسنو
 « ص

 ةاتماولاسةفابلك لا ديا اولدبأ اوان[ "زم هيالوزم اقل جاسلاو هنعارتا اذاطوخلا

 لح و زعهلوقىفءار ةاالاك اعيجتام م بىرق رقد 94و 5 ومدس هأكحح مزاللدياهتكل و زمهلااهلصأو

 و --

 قارا عمدو ريسعبلاتأسنن «تذخأ أسأل اهل لاقي ارلاعمن 3 كت ىبلاةهطعلاا معلا ىههن أسنم أ
 5 #5 هم <

 زمهلاقلسو هيلعهللا ىلصدلنالوسران دس م ءنلاطوب لاق هريسدا زيا هن حر اكأ

 005-0 و» مدس -

 0 ا * هب رض لايأ الل ب-لجأنمأ

 ىوريو عفرلا:لبحأ اوكورب و 1 0 لمح - ءاحدق ب || وصل ١ اولاق ١ ا وصمم ى رش وحلادهدشل ًااذكه

 ١هعامعوس مت

 تايب ًايددعب ول وعملا ميدقم لس رحل



 0 ا دال تاكا ا ا ا م سا تنوي وو 2 ع عد نمر هينا نايا اش الا 1 ل ل تا ا

 (أسن) ةزمهلاا فرح * .نونلال صف 3

 دقوتأسنأ نم ناسا رضوا ءاءاستالا قععرفكلا ىف ةدان از'ىسنلااغإ لجو .٠ 1 1 0 7 - 5 2

 ناعطلالّذحْن سكن ريغلاك و 2 يي فال مخعب لاف

 5 1 1 - - 5 هام

 اما رجاهلعشلحار 220 دعم ىلعنيانلا- بأ
5 0 

 *ىبنل انيس انوكسو مضلاذأ ْث اةدسكفئات ا امهنعهللاىىذرسامءنءاثد دحح فو

 589 م 3

 كلذكو م هنعتاتتاوضمبملا مضروب اريخ أت نما ىف هللا هرك دىذلا

 5 2 هم وه « مدءسو) هه تن اس

 هرخأ ع سيبل اكيد امأسنأو ا ًاسننمل نع لن !لاقبو ىرملافتدعابت اذالبالا

 ةكسقلا ىفانرل امإنثم ردطافؤو ةسسنلا دل كلذ -اوةرخأب هلي] هد هن ا ع ا
 2 536 1 5 5 5 "2 5 3 3 :٠

 ةدامزريغب ناك نا وانرلاوه ضاقت ريغ ن مريخ أةلامتأب و وبرلا عسب - أدي نري مولعم لجأ ىلا عسسل ى 5ه

 1 هرلانأواز اح ضااقتلا م لشن و اعرق ناكسابعنبابهذماذهورمالانبالاق
9 2 ٠. 

 تنلطدشتاو هليددع سل نأ لأسم سن أو ةئيسنلاب صوصخم

 و م ا ةومرإ 2 ل سامع و سدوعو

 ماني راعانملادنعو 0 ايعللوعس 2 اعمال

 0 » 1 و <

 يلح لك ءاقتأفزلا نم . دع ةهضدنرعا لت اءاضقنإو

 ,ىنتيطع نالاقف ب بأ ىدحىل زرت ألك همهم سلط دمار ر ىلع هلاك لح راذهلاق

 4 1 اها ل 5مل

 ىأسنأفنيدلاه ا َنابإتدصخ اذا هيطعتن ١ سئل ناك رو رولا

 تافدلب د لح 0 رخ 1 اذاو دودمم 17 ا د !كلدكو لاق دااءا هت ا ا و

 7-0 0 و ودعم : 1 0001 كم

 كلدكو كف تأسن وكمانأ ف تأسندق تاق ةريخأ ا ريلع عت ةرةداب بز لجالا فتدزاذافدن ا
 و م مس مام

 كلذكوهمف ءاملاةدان زلئسنلانبللليقئلذإو هيفدي نم لجالا نال اجى هقااسن إ> راللوقت

28 

 َّقَأ امتأسنةق ةقانا لاق و نيل ملا ةدبزك ايدول ةديز تلعجبت يح ذر تليق

26 00000 

 : أرلا تنسو اتقن درا رداء لاقيومازأ ى أهلا ءأ نام واهربسدادزبلا رج

 0 م7 وس 6 هةمدل و2

 اخ |[ ا جريفهتقو نغامذيح رخأتي نم ند كلذواهلبحلوأ ادع 1 اذا هانم ملام ىلع سن سنت

 وو

 ا كيلعرضتاةرادترهس لال ”ىأماع 4 2

 : 53 3 سن
 يي ور ىو-

 | ما يسمو ب ذ ىهو اهيابلااهاسراةليدملا لام بومناع

 مس د رو ةمس 8 و وه 5

 اذإنالا تأسن نم ةدازلا عيل. قوريخأتلا ن موقفاهلبح ىسرواهضيحرت أتاذاءاسنةوسنو

 تاعر
3 

 تا. كل وع 1 ا مولا شيام
 للا

1 727 



 3 (أسن)  ةزمهلافرح « نونا لصف

 ىردنأل نك سفنلابطاخت ع :اهريخلاامعنوسبا ل راج رع ىلعٌلجرلا ناك اذاؤ

 -ٍ و :
 و 89 م 5 و 9و نع

 0 هلك ؟هانعم كال عون ىأكم نوعا يرس الو كمر هان مالنع

 وى سد هم 26 85 انام 8م د 00

 ل ] عج اوءىبسل وءسند :ىهفاهلج اد ودتقو نعا+ ينج اساور تب (اشسن

 هم 26

 1 7 ْثئسندق ل متاملوأ ةأرلل لاب ردصأ اةفدلا ىلعع سمان لاقي دقو ءويسل و

 ا و و مد سمس 2 - © يوم وءوم

 سنو لجأ قهقتاًاسو» .ىدناوةشبسألامسالاو قعلشلا او لصفء رادار ا

 مسالاو اذه فيك ىردأالو هديسءالأق هيفمأست ألجآلاف هادمدير دن اىحو هولا لل

 5 و 0 1 ا يو 0 2 جد 1 را

 نعثددلاق و تيل ىنعمب هلأ قمآستو هلجأ هللاءأسن أوءاسنلا

 مه معو 2م ماد سو 5 همس 17

 قفون خا الاهجرلسيلف لجأ فأسل وهقر رفد طعس تا نمكلامنيسنأ

 9 ل

 ىش الا فةأ ملال تا م هل ص شيد اهنمو رخ ا .هلوقو نيدلاورن ورمل
 ع

 ثددحلا ىو رملاف هيون دقناكو فوعنباثيدحفو عضومو همم هدم ”"نعفم

 نادر اطيل اوْنالودلاوووالفن اسلم مدرأ اذا تاطيشل وسن الا

 0 رعلاهيقف لاك : ريخأتلات اكل لثم هملايا ناطمسشلان ل

 مك استانا غيل ادا اركاشلو ءاذ رلافقدلف ءاتالوءاسنلا || ٠

 دامو ءللاهأ وأنآ ن مام ورع وأ ار و هاقبلاورمل ارسم" سنلاناسشغ |

 ركاواهرشباهّضسهنأ لد وأتلا سايعلاو لاو اهتلداهوتوطمأوأ وت أ ولا

 انوي سالو ريخأتيهعابأسى نا ا 5 ”الاورثك الا مهدنءاذهواهطخ
 و2 وم) ”ه دوو -

 برعلاتت رام نقلا 5 :قأةكيش منعا 8 الكب هستعي و تأ سي هتعي ودب اسنأو علا

2 2 

 ءافلا لاق رفكلا قفاز تق اهو مع ]وقو هنعلاجوزع للا بي فقيها وتو

 3 م 75 -

 أ 0 الوق نم لوعفمىن ه«بليعتم ىسلاو لوتس لنقل شمتو لا نوكي وردصملا« بسلا

 اا

 ىمانل جرو لبق كلا لوتس ىسنىلاءو هلو موتر نانو لموهقاو كا

 ةناك نم هيوم جبر موشي قم لع وز دض نا اناكببرعلانأثلقوت ترافل

 244 8 هب 5 هر ده

 ةمرحامع 3 ار مئات أَتقَدِمنولو ةيفءاشق كدر 7 و بامأال اوتاعأالىذلا آلوق.ف

 ست 9 ا هد

 نوريغالا) مرأة مل ل انين توهركياواكم مالارم !لح ًاورْمَصف هلع

 0 هلوقف سَ اروصنمولأ لاق *ام سال الا كلذ مر امهل لس ةةراغل !نمناكم منام ْنالاهبف

 (لوا برعلاناسأ ب 1



 ىفطبضنارو خلوق
 ام هلوآ س اع ليكن

 ىفسوماقل | ىف طمضو ىرت
 الفاضي أ حفلا رونخ ةدام
 لح ناؤداوس طيضل تفلت

 1 رييصم و رتك

 يوسع

 (انن) .. ةزمهلا فرح«. نوثلالصم 01 ٠

 معاق دس

 هنمعت قدا واللا نعةريخالا ن علا هباصأ انام ونا 02 فطوم

 ديد لوعُت ىلعنيعلاء وو لف ىلع نيعلأ رو ليعف ىلعنيعلا“ يولع ىلع يعلي مث لجرو

 9 مدعوم

 هتف أب ايش :اراذاكاذو هانا |كتوهشعأ ئش دخلا ادعت لنعّررو نيعل اثيبحاهب ةراصالا

 دشنأو هر ه رند لمع هب عفدتل لك أ انامايشمطغأ اىألا الاد كذع ذا لاب ب تىد ددهمْلا

 ةوقامأو لابد امس.الاو نيب يود تيك اكلا 7-0 دارا كيالأ

 ماكساعلا ونيعلاب ةباصالان وك دقودومشلات وكيدقف ةّملالن اسلام ورث يدخلاف

 مل مكماعط لاه رطتةدشاودرو نيعلابم كصيالتل هوطعأق مكيدبأ نيو ماعط نع مكس اذاىأ

 نادنعم هلولاف كيلار ظنا ه هدينش اهيعفدتل ة مقا هطعأ ىعلارثالا الاف هذيلا انو عقدت

 07-2 هم 8# يماس #اس

 هتءاصإ ردح نأىناثلاو ةجرو بادر كماعطولاهرَت نم هنمعدرتو هنو هس ىضقت نأ امهدحأ ْ

 (نهيفهتقدوأرانلا فدا دؤدني مدلل ادن 4( هصرحو هيد طر ةاهنيعب كتم
- 

 5 ترس لك مو هم 2

 "هلل أ دنوءىدن ملوزجبطلا لئموهو مسالا عدالاولاترباو للاى هالماذا هنآ دلاسد :دّملا فو

 ورح < هر م 29 صدم

 يش لقيم ًشاذكو جضتيل لاف تدان ص هرم ًاديواهلعاهُو ود

 7 كي مم د 26

 ا ةلاوبأرنلاو ةهذتلاوةهْذتلا لئملاملان مرتك دتلاود لكلاو هك 1 يلا انوع ع

 ةريطباعا ارك نعةريخالا ةىدتلا وابل اربلاو حرق سوقامه ل بقو يشل اورمقلاةراج

 نوكن تلا ةرملاىدتلاوُادش اود ةره لا واه عواطوأ سعشلا بو رغيلا معلا فن وكت

 دلو اهعلطموأ سعشلاب تميزوا بذيل لو اورو هوا دنع ,يمشلا بدلا

 ١ معللا نوللة فلات قير رطرو 00 1 ىف ةأد ل! نيذهتلاقو هنولل فلات كاع ٍط
 م

 كسلا جل هلك قع نبوة ةرشإب اميل يتفق طاوب ميطاقي ر طنا ؟دْدلاو
9 

 بيرج سري» 89 ال

 امتلك تنل نسل نعم 8 1 |! او ناتغيضما هناك يقدح انتفيشي ماين لابصفت

 كقطع اذا م ةقانل اروح ابى تلة لا ا لوكس اهتدحاو

 مقرم ”مومتل هي 00 رق

 00 هنرعذاذا اديمؤدنأهب ادنلاقيوةدءونأ لاق كلذكو اها و اون ىلع وأ اهريغداو ىلع

 عم ته رعد هم هد مو ا 9 26 2 ع

 ءارغ غالا اورمدلا قلأم سَ ناطمشل | ومس عز :كلذكو مهن دسفاآو سرحأو رنوأر ارنب مهند زب

 مام د 000 مدعم

 انوي كلام لاق لجأ لا هلج همحاص ىلعد رو كال عاف ليعفل انمى او

 هب «ف- 2 و 2 ىو وود ) س هم د ِ 2-2-7

 هدرز هلوق نعمت دي علوم ىأ اذكبءوزنم لخسرو هماعتاجسهيلعتازرنو هساعئالجامىأ

0 



 ه4 6(أان) ةرمهلافرح  نوئلالصف

 هس 2-هل ل ا ل

 داوّلك فكر ان نآس ف #2 وتحل ناةررحأَكَسقن

 2 ن7 6 رم مس

 ىشلمقو بالكلاتوصُةأناو عضاولا قير آلا ىنلاو رشنلاأبنلاو عقر ا أنو

 ةمرلاودلاو ىلا توصل ياو ًامتدقوتاك انش را

 و هو هو مور وح الق برس

 بذك همك قاتؤسلا د 3 سديرفةمازك رس ح و دقو

 ضلوا انس دما نقلا سد دلو دئاصلاو بوو ةقلاوش ارفق دلل توات ىلا ش

 رعاشلالاق ديدشلاب

 ©ثوص 37 < 9ع *ءدمو < مس

 اناناس و اوةأم تسل ١

 مر مم

 دققوويغو تنعقد امّلكو يعور اود 2 يا 1( ةأببحاصدارأ 1

 رعاشلا ل وقامأيتانوهوَ ْ

 هم مد 8 8 9 سس ِ

 ا ىتحافنقلا سمو 3 و لق ىمأر حس ا اتنأورعمأ دعودق

 0 - و

 امإو وهلا اذدقنامءع ول ًاهبلا يهذام ىلعأ اسايقافي هذ فقس روك َن 0 ا ىحدار ا هراق

 هلوق نم اتدلوققفاويل كلذ لكو سفح الا هيلا ىهذام لءاصخمالا دإلدب أن وكينأ َّ

 تناكل نينيناعلعجولو 5 او ىيلفتو ىمأر مس 05 هلوقنماوو «ا”نأورع ماى دعو 27

 انشأ ترهلوقو نلعف< أنا” توك ناكفأ نت لاق هن اكى تح ةَمَمحلاةينىف ةفيفللاةزمهلا

 واولاوءاتلانيب رعاشل ااذهأغك ًادقو ناعفتسم عم*ىتحال ناو عفموناوعفماو يلو نا وعنثم
 م مو تدم ل ©

 ىورلاَتأش مح الاب هذامتاو ءافك الا ىفءاجام بأن ماذ هو مسفر ىياشو حست تادارأو

 دئاز3 م ىهفواولاو ءانلا ةحف عابشال ىهامتااميبف فلالا نأ لق نمواؤلاوغاتثلا اوو اننم ْ

 سء 5

 0 طع و ومايدلاوىنالاواعر اى واول اوءاملا وقاالاك اذا ىهفاهليق ىلا هك ردا عامشال

 00 22و و

 تدروهح .رقلاتاتنوءوُنلاو هو تين اررسغ نمهعضو نم حرت ىذلاو عشرا

 7 ماس 9

 ا 20 را ءتا هيراشلا تأ 20 لم مولع تلا موقلا ىلع

 مزايوبأدشنأو عميرااذانساو ىانووقعت ةزاملو

 وده دن ةوعنممس» هع

 هود أولا هم عت #3 2 تنداتأت ناالف

 ممم سدا لع

 8و 5.مو 26 30 7 يل 6-7 8 هو و م

 هعطقهؤدها ثئئء_بلاوهو ىأولا تءزرنوهملع تدهىًاهيلعت أ مهفب ءاىأ مهدردل

 م< 2 21- و عجم 25 و هر

 هيردزتىأ ربطت نطاردو رظتمدهاشدأس دل ىذللاذ_هلاق ا ودرشحم لثملا فو

 8و و .ِ و و نع 7# هع

 2 0 دن سسو زم هراغل اوس ايو رق لبق ووطعد وه هرغصت_تهانعملرق وكذا :١ وه --

 باودلاوهاذهءافئقلا هلوق

 فرحتو فن ق ةدام فاك
 هردحاف ى ل ف ةدامفف
 هع ورك

 اذكْلا عفترااذاأتنثاو هلوق
 ةرابعو سدهّتلاو سلا ف

 عسفتراىأ م ةلمكسلا

 اههيلكو ىرتن اًاضيأأتنثاو

 ىلكعلام از ى ل وقرسف
 هعضعهورتكت ملا الف



 اذه قاس: طااه اذق سلو

 هعصم مرتك هحولا اذه

 (أن) - ةزمهلافرح « نوئلالصق "” 168

 نالرك داك ىهالا س ءاولاق الدي عطقلا ىلع زا ءىبلارغصت ف ىر_هولبارك ذعر

 -و

 هريغصت ىف لاق ءان ىلع أدت عمب نموزمهلاب ب ريغصت لاق "العب عجب ن ملاك هيوبيس

 و
 كر حف فزسملا الز نمو ريغ هلق فصال عال رجس م نسبي ريزسع فب

 تت هر97 نيس

 هايم ة دسم تناكريغصتلا ف برعلا لوقتو عفر دل ىهو ةوابثلا ن م قسس بسم ىو يتلا ل بقو

 9< < ا : وابل و

 اهدرغل والارك ذذ اهلين :ةلمسسم َ ةومب تناك هن وبدسورك دىذلاى رب نب الاف ء وس

 دإولح وزءةلوقو ريك انوش اداد 0

 ةالصلاهبلعحون ىلعماللاوتالصلا هيلعممّدقن حوف مومو مسهقاثيمْنيَسملانمانذخأ

 الوأروك ذملانأ ليلداهيفسدلو عانةجالا اهانعم داولا نال كل ذامغاف قائيملاذخأق مالسل و

 ىتومو يهاربإو حو نمو 10 ىلع ىعملاف :رسخأتلاهانعم توكيتأ ميةتسسرال
 2 1 - وه مي 4 7 3 - 5 5 سادادوا اس

 1 ا كام كنموغ مارب ىسعو

 و- وم --
 ةءودلا ورا مد[ نلف ءاوجرح أ نيحقائيم اخو هقست ىلءوهو مالكلا ريخأتالو

 «كوهف-و هد 1 و 2 هم 8 ص © ©

 تءلطاذا بأن موقلا ىلع تاتو شد كل مشي ىأ بنأفىرو ةءوبنلا ىذا ل-جرلا بنتو

 2م وو 29ه-ة- هز 9 وه

 ًاو.نوأبن أم اش اذكداد . لاو اهل انتم ل ا

 اسرففصيديزن ىدعلاق جر دا شرافان اناا ىذااروثلاةيلانلاو ٌرط

2 
 هاهم ر رو ل و ه< وم

 فار 3 ناثلاالدغبك رلاهاكتى راو
2 

 5 ةم د 2 7 مدع ع 9

 نمتأنو داب ىلا لأن ع نمَح رخاذا ما يتلا قيدلب ىلادلب نم حرر ةيانلارأ

 لاه كلاذك اوال فرو عادا نمدأيل 1 ىرخ ىلا امسح رتاذاضرأ ىلا ضْرأ

 رذا طقس دوعلاب ىذا سلف *« ىَدَتْلاَيءايفءاوايقنافالا لطخالا
 8م و وع / 8 ا

 صالارمس أ هير بايذيالو #3 0 يدق ىذاباهاذق نس ردلو
 ًّم

 هم # همه م 89 5

 كرد ينم دل بانل 5 فات عشأ لك اهاذك ركلو
 يف

 م ءالالاق انه ندو ةهملا لاذ|اهءاوصولاف ”هلمهمللالادلاءاها دق ىورب و

 اينو سد رقهغل ع نم سل هنالو زههلا هلعر كتاف ةشيدملا ىلا كمن هجرت نما ىأ زمهف هللا“ ىنان دكا

 اا للا - س4 دو 0و9 -ه-

 هيتماب والا بنآت لد بلا ىل ام هالك يونا ذكو علطو مهوب أ أمل هيلا

 كس غن



 ٠١ه ١ أ(انل)  ةرمهلافرح « نؤتلالمف

 هلنع نايا تالبتلا عجد مو ءامنأ ريا ىمسدوصنسوأ لاق نواس مهنناعت
 مو 1 ىو ) ص

 لاف ليان معز يعقو ومنح نالطيكم ل وزعةقاز ع ىنلاوىرهوتلا لح درع

 ليعفةياهنلا فو ِط لوم نه عربا او ردم نعت ريدي ثمل قُم عجل يع لوقيدأ هءاوصكربب ١

 هنية ورمل نكس ارا رج 1 ئادشأب نعاس هناليشاامنلان مةغلابلل لعاق ىف ع

- 

 ه8 اتق ل 8 0

 منار غزمسهلابةلم سم[ منوي والاد عل عع أع وسلا ًايناوأ وأب: لاقي

 فرحال اذه نوزم هيا ةكملهأأالا ا اذئاويريلاويردلا ف هوكر ام ىبنلا فزمهلااوكرث
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 لعل فوسمال لأجل عزو لسبا ازد-هلانال ءاضنأ عم ىوهومبا لاق ئ
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 وهاذكةملغىأ الم هلوق
 ةاهنلا نم ةذطسنريسغف
 مك هتك

 هر كأ» اوملمكتلا و
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ءنااءاكخضصر ,تفكبلا ماس أدل تاك توكتن أرد ول لوةيددعلا ةرثك هيدارملاو
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 ءاحللا لدي بيذهتلا نمةمقم
 هعينت# هسبتكر رطل مب-د
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 سا # ا هد

 لاَقو الدق سرغي ىراصتا مم هنأ ةباصعأ | ضعب ثد د> قو هاك يقسو كلذو اهيقستىأ
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 لاهدسالاودللا واهيفةغلةزومهمريغ؛امل انك ان : اماهعمش ةغاناكناو هعمل هعمش
 وهم و و م 0 .ٍ 3 8
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 ل ”ةللاقاتمابتكمل رك را 0
 موو اهتم .هلعايبانولوة بالم د رتالأ اين حام ةزمهلالالتعاالولو

 مهلا" الالقول للا ةفرحةلاسللا زو ةلاثللاو أطخاذه ىرنم يضولاةدساو ل

 م« وهيلع هللا لص هت فصوىو ا رطضاوه لس .ةو مك وءاضأ“ 1 *لو قول اوزانلاورملاو : 3 7 - «ت-و

 هاممدء هوه و ف 5 فو 2 موو ءا 8 ماس د

 تن رطضاراشلاتأ نش التو واؤللا ن نمذوخأم قرشي ورينتسيىأر ملاَول لت و عج الح '

 ووءدت معدوم, الا ساق صل < 2 20١

 رجالا ن الوقو امهقراهنيعتار ارملا تالا الوتدقواذاد 0 الرانلات ال الو

 5 امد ءهم ا

 يضيق رفا سشب 0 0 اهون وليام

 11 ها 5و عادلا
 هيدي ا الىشحولاروثا! لاق وىبطلاكلذكو هكر هين رولا لل هنقاَد :هتيئلوادارأ هناق :
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 امان ذأبروفلات ”ال"الامىناسعللاءاورو اهيانذأب ت مبصيىاروفااتأ ال الام لين اللثملا فو ا 2 ١

 حاتنلا فنيل لأ !نيعأ ا.عفوعانلا لف ىلعأب أمال 1 ابل )راوظ ذأ نماهادح اوالءامظل ارومث و
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 ىد ًاملتسا لاعب و اهعض هراهأ التساواهدإ :اواهأبتل | داهأبل |تاحااهأ. 31 ونيكستلاأاهُر دويل |
 س 8
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 (لوا برعلا ناسا - 19)

 باوصلا وأطخرامذملا ؟ عع

 مي-منودب تاككراهذل ا

 هيسدص# تك



 ىناذك لعنهل نكمل هلوق
 موحاصعلا ةرابع وؤتسنلا

 ىذلانكلو ل ءنهيلع زك
 مكححاوسوماقلا ف

 قح ىرهزالا بيذتو
 مكلا ىفاع :و لعن «بلع و

 دخأمإ عت بيذسهتلاو
 هرعت هرلتك سوماقلا

 كلذكوهملا هنيلعنلا هلوق
 نوديس دهتلا ووك ىف

 هاوسرتغتالفثونل ا دعبءأن

 هيي“ ورك

 موه ملا ىل ىناوهلوق

 يد ةفطسلريسعىفاك 2

 هييفعهو نك رينا و بأو

 4 ةزمهلا قرح ماللاو ف اكل الصك : (الثال)
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 دب ديوي لاير كلون عدس اوان وةتأو نوكنت كلان أديز ىلأ نءعوىحوت مو

 دك هم رىوددديود د هد

 رش ”ةلح رول رو كو ءمم آلا ل عمال 0000 لع ميهلاوأ

 ََن 1 نانفسك انهلره ءاسااقو 5 "اك مهلا عجب اوك اء عم فارعالا نبا نع

 2 ول ل و و هس م _ه- : د 8و :

 ىلاةأبحلا وداوسلاوةريغلا ىلا ىّتلا نهد كلا لبقوت كلا ىهفترثك اذاذ ةثالثؤك "الود و

 مالا و نيعللءافشاهؤامو نان متااكلاثيدنسا فو ضل علاوة ا

 ةقينحى أ ١ نعرخ الامه 3 أروقلا 6 هه "كل ةرثك همم ٌصرأو 3 "اج تربك ةئمكم

 8 دي ع سو 98م8 رو خت سس و م هم مع 7

 نيذلامهونؤمكتملا حرخ لاقي ود كلا نون أ نومكسي سانلاح رخو 5 ا

 هيو ادع ةياايابما يلا عا اكو لانوملطي

 9 ب

 ماسر كلي زارع د و1 ىلنلاو كدا

 0 اسرق 34 تا سوهد

 لووحزومهم# اك« لجرلايِكَو فيعشلاوماكلا انوأ تقي نالذولب لوشباسار ءآت عمر 7

 لاه يلَجَدو اطةلاك لح رلا كسلا لمقو لعن لنك
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 هنياد 00 نيك عيشةدشل 2 هنماعنلا نم هتلايدشنأ
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 ردات 2م وه دم جا

 يبا ارعالاننان ءهتطشىأن نسا 6 آدقو بلع ن نتفق دق كلا اجر تش كىللسقو
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 6 ماد 8 م 6 هه 9

 كو ه.,تهذوهتيغاذاهيلعت' كتوضرال اهلعتأ درو لضوالا هنلغ تمل اضأ داهمعو
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 ناضل نع تنك لاهل لجرلاَلجْ قاسكلالاقو ابنعئ هغواهاهج ”مرايخالا نع

 لا ن0 1 ( رغم واقمردضم تكن 00 رحالا و ) وك اهنعأكلأ [
 مس و يوم: -
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 ةةس 7 2-8 9
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 هم 5 + و 0

 هت ص ىأمتا“ ىط طرااماذا 50 ولان ””ئتذلم
 د مو

 كا درة دومام الأ ايهممضعتلأفو كر 9 .؟ مالا عدونا. كاوهوت "اك لحرو
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 وهو : ١53 11

 ل ”الوم .الهعئانو .ىل اللاو ولولا عم اودردلا ولولا ('الاالز (مدلارسنإ)

 لوقا روك لاثم لع“ ؟الززول اخ ا ةلووش :برعلا تعومءاز اوال ال الو

 121ه ىفءا تقلا فلا ةزمن نيا لعناعتو رطبس باب نموه ىسراغلا لام لاعللاثم ىلعل *ال اغلا

 مالكحا ١



 227 0 د ما ع لا ايي

 0 ا نم ذآ 1 1

 977-200 و 0 1 0

2 

 0 ا 00 :

 ١4 (امك) ةزمهلا فرح 5 ْ فاعلا لصف

 هدو 0 الحا ساعو مل 28

 لاك ىوهتنادو 2 "الك وهدع ا ومرخاوماصقأ ىأر 1 داع

 مور حا صم 5

 رهملا الك مدعي ادن 2ك # تح تلاروُصعلا فاهنع تمت
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 صالافنالة ىلا تن د لاقباذه نمو هيفوقولاو تاك ا ىلاءد- ةتلاةئلكتلا ىرهزالا
 تمو .ه مهو 9 1 30

 لافوتملا * ىل كيالميلا نسحب ن ف زيت نينار ةلادشناو هيلاتمّدقتىأا ملكت
2 2 200 6 0 0 

 روم نيف مارا ص ٍلَجَرفَت اكو أ تادم نافذ 2 ولأ

 885 9س 0 - <

 تالكوه يفت راقثو تمنى أيل رنات ولاملا نم نامل هل نمنيفل أ ىذيدارأ اولا
 9و 8س

 لجرلا تالكى فدالا هرم اذا ا اموس لام ل باسيل درا الفىف
 22د ىو مم « هر

 لععم كل : برعلادنع طل عت . /فىرعنالا رضا اهلاقو ايوا راسل الك 1 : 1

 هريسغ اك ٠١ ن كذلك بطلا نابتلاو ىصْلاورَصّتلاو ورمل ىلعو بطر 5 ٌ ْ ا

 _- موص 3و

 وول 5

 هاد ١ الو حوننل ما اوه قدسنا وهيطربشعلا 0 الكلاو ظ ْ

 ه 5< هس ورعد هم مص دوه <

 اها سو بشل لمن طرأ اهو رثك ب "اكو تناكو الك ضرالا تا الكاوأ]]
 ةه

 دل اروصنموأ لاك درفال ة عام مسا" اك لاو هانرومسااوسو 2 والكل رك

 كاذكو لكلا ىف لاذ اهلا ءلاَن درو جعلاو تلاوة و َنايلَسلاو ىلا عمج
 سك 5 و م -ء

 هربالاداضع أى الكلاو ' لا تاك أت” الك أ اوةقانلاتأ 010ه اع و ليشلاوشلا ظ
 بآل -

 هودجرل لالا عشب لامواهلبام أ عيشدقت لولا ىهو لكم ضرأرضنلا لاقودودمءالك ةدسحاولا ؤ

 و 00 -

 ءانلال ضف منعالثي دما فو رصّتلاو لّقملا الكل اولا مهلا تعب ةناومالك !الواباشعإ
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 اذاك الك اهنماس رقنوكيو داب ||قئوكم رثيلا نأ انعمالكلا لضفتما اورو لكلا هعتمل

 هوم6ء 0 رج ص 51

 الكا و هدو وهفاهتساقتسالا نمد دعب ىنأب نم عتمو أ مم 5 ىلع ب باغفد درا داهلعدر 2و

 ابدل عبر رمل ]ءام عني ىذلاف سم ااهلتقاهق لع لكل | كالذاهاعر رو هلبانلجت ردر رو قمدنال

 تلا اناف رو اونلا ندوهوس ابق م + لست اهدا - ) 3 م( هم بيرق
 دك و و« سو 2 -

 لوقاد_همدي_بنءالاق# 0 عملا نذل رياك رضفضرالا ضقني تابلت م كلا

 مهاوهان لومي ءتكياصرول "ل دال جمل تبل هبويسلاف ةغللا ل هأ

 هم م نهد وم

 رف عيمبلل قدح اذللو 7 عمان مج 0 ل وُ 26 هدحو ةريخو أ لاهو خيب

 نان تلا اك ةفينجو أ لاقو عمم لافاك ع يمهل "كودي اولا يك لاقن الأسف در ٠

 يذننا وب ع كنا او او ا



 مم نييك 1 ةزمهلا فرح فاكلا]صف 224+
 نيد سال 8-8 0 37 لمع م 200 هم هم 7 1 4

 0 مبكر ةفدقلاءحرصن مو دا غل الندم : هلانضرع

 م 5

 2 قلل سرعات ذهوو سلا دنع سألنا هاند

 دل اهمازلإ وهيلع ذدقلا باجي ىعلةالو رنا ئطاش ىلع الاب عرصتلاءةراقمف

 مكهااونأ لاف ندد لاقيف عمي ونآ 99 لاقيفءالكلا نو

 ع«2دو مه د سالم وس ”وم 85 هد رس اد

 ارسكماافصلانوقديامر) 03 اونيبفعيماب والكب قر

 نمرولااذهىَوالكب ىتلوقب كاملاديعْيماشهابهرمَس نار ئابأو ءىرملاو# ىلا فو

 2 و 5 9و د د هيمو ل شك و هد ه©هعأا هر

 | 5 |١نا هتوريسكي وهسنمر 0 0 هلا

 للاكلاو اي امى ندم“ 2و هن عاق جال الك ةرضبلاءالك نتا نموا لا

 ىتلاةشسُناك دقت 5 راما نلاكلاكهنيعو 2 رعاشلا اق دلو لام ااكلاو
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 هريغو ماعطلا ف 2ك أو ملا لكلا اوهف هني مهاردلا نمماعطلا ف ٌتاطعأامو ىللعال

 يبارعالا نيادشنأ ا اك ءالكإ

 رك الو لا ذيراجسملا 2 ٌىلكبال ملا 1
 ا

 اس ةتتس < 59 ب 9

 اه وز 20006 لس "اكو هروكشالو لاني رابلا تدنملا فو

 ىنعت ةد.يعوأ لاق ,ناكلاىلاعكلا نعول ملسوهلعدطا لاضةنأث يدا فو اهم
 مو

 ص "ري الازيدسةادشُ 2 .زهجال ىعمالاناكوةئي ل ةئيسْل

 انو همام 3 مس اناذاو

 0 و م 1 عمي هد 0# ع 5 11

 ريخأم اةئدنلا ومين تأساتساىأ ياما لكن 5 هلع .ءوأ د_ةنامهتمو ةمسناهنمىأ

 32 م ه5 و ”» و

 قال 0 ا ولالا ريخأتلا نموهو 0 الك ي الكس | كلذكو

 ماعلا ةيلغ ىذلا لان هيلع مالا ل و ٌةندلا تضم ا اذاف ماعط- رك قةنسىلامهرد ردن امل رلا

 اهني ىرجتالو ءةسعيةرهشملام هرد ىتئاسج ركل اذه ينعنن لو تعد نع سي فاذا

 ل طا كالا لحقوا اكهاذهمشاامّلكو 0000 اسمن نانا
 م

 ىلذهلاةيمآلوقو ناكر لك نكي ة يس يغن موأ

 هب <73

 ىلاوكلا ىضق أ ودالب ءلاىوطأو. 23 اهلنا ومها لأ

 5 عاكس

 كب هللاغلبو امسايقا فيتم من ,كسنوك, نأامإ ينل ا ثوكي نأ اماه َكلاوكلادارأ

 خا



2 4 

 2م 0 - 00 0 4 8 0 00 1- ”

 نسيت تندد ست سوال نيكل سو نيس يال نإ كك ع ل اي ملل ايفو ا نا صال دا 5-2 7-29 ل

 3 دورتادصس است ني يول“ ان ل

 اننا - (38) ةزمهلا فرح * فاكلال صف

 اهروررت ناك امدازيَتَْص 0 اوعي هللاو ىملسإ ْ دل ارك

 ففتحت دقو ةسارلاو ظّذمان ءوهانتكوانل لك |نورذاسسم مهولال ,ل لاق هنأ ثيدس ا فو
 ليعبلا# هلفحو مم تكلل الك دوبل دقوا بلقتو*الكملاةزمده

 تشو نرخ ناو * ةطبغوءالكى رج وكف
 7 ا

 نكت لوب والحي دوكينأ ذو وتالكك اردصمنوكينأزوجمالكن س ا اونأ لاق

 «ع عدو 2

 همس راح ءالثكا اهنم“ المك اوّل اةءالك ىف او.كذالاقيو و ةرو ضل“ اهلافدك هالك قدارأ

 رهاب بكل لاق

 لعف أى رم ىأ ىف ترعآو 0 هنيعبت التل ل

 ترذحو م . لادا ةالتكا اىنيعتأ دك يمل نك وق / 9-5 ا ربو

 مل بنيات ساوك لرو 10 ةرهاس تناك اذا ولك نعلاقب ودل تر وسلا أ

 لطخالا لاك ىنالاكاذكو
8.7 

 و سا م6 عا ا 20 مد ص

 راسم نيعلادو يا #23 1 :اوغىشعرف هعم ةمجمو
 مرو سم مى /

 هيقارالكو ة هه 0-2 الاكو لبي 7 ولك ةأرما ضفنال ل هقاوذ هنأ هال ىنارعالا لوقهستمو 1

 7 2 وش رص مل م« مس 2و

 داب ل ديلابا وسس دم ءوه ونةسا اف يضءالكلا ودفن و 1 'ئىشلا فى رصبت ةدلكأو

 و سو< 2 هد 9و سس

 لوقوقرتع» الف هن لكن رلا نالءالعف بدع نيد جأ اد_دعو جرلا نمسا اك هنال

 ع - -و "31 وت و

 وقل ”ةلكو ب 0 دال رك ذمعالكل انا ذ مامايأ د دح ربانيو حيه هنويبس

 امتاضد ااذ_هولافاه 20 و شل 7 نماح ودأ ملكنا و ملكك لاثم ىلعةئلكَت ويلك مليش

 ودمه سلع و و 8-6

 نقل رقسللاف عورتا أ طاشدبد تلا لك اود «وبيسبيلاٍب هذاك لاعتءالكت أىوقي

 لانه هموت در تال ةرصبلادعضوموضو دودمدود ثمءالكلا ٌقوسهنمو رت لكل حاس

 1 ع

 اذه ىلءوهفاهظف< و نسلان ءمب رلا عقدي عضوملا نأ علاو ثنؤيورك ذياهنوس ا

 يا اع ار هنعهنناىذو نأ كبح و فورست 0

 وو” هت م ترودو و «

 لكل حاسو»و نسا 8 اتا نوير او دود*ث*لوالا' داكملاوء الكل بيذهتلا

 2 6 ه دودو هسا ..ى

 ندد :دلاىو 1 و را 1 ادا ةئاكتت "الكور

 هه س -# سس © دعو 5 م - -

 حرص و فْرَقلابضَرَع نم ندا نعم رمادا الك || ىلع ى نمو اان 2 صرع



010000 

 نوللا ب مك وام هلوق

 نملو الانولل اتكنمو
 لاعفنالا نمىناثلاو لعفتلا

 مة ريغطيضهديفيأك

 هسه يتكس يذهتلا

 ََن

 1 9 0 100 3 و اهل وب 75 هيبألا 7 عا ف امال اهوا وي وار 0 دا
 ا ا اع هيي درك 1 ون نول قاوخا
 00 2 1 ايزي / هي رحاو : 2 6 2-لا 5 2 اا نول يللا كسا نر ك5 يل وطنا,“ نيا ةدييفي اخ فوم “ ةباوا راه 0 10 و4 4 ل ١

 (الك) ::مهلامجول *« فاكلال صف ١4

 س39 سوم دع

 هتياعس سمت كالا ارمضأو عئابلا سهلا مزلأف سهلا« تذخأبل هنعدتلا ىضر ىلع ىلا ب
 - عا

 للقو و هوم مدس ىلا هال نمتميلا قام اورسكلابئافكلاو «تلاويعاوو

 3 : ىرخالا امه ادحإ مدني نانو فكوعي ل ةوابلاؤمف ةوكد لادم 2 ا

 م

 تلات أ ايقوطرالب .يسيانالك راسا ل كوهليقو ءابدلا مايا
 هل 20

 تبل ءافكفئاشكأ 52 0 هدح ىف و هرح وم تبملا“ ١ ءافكوءافكاتلع اذااذكم موضه اا

 سو: 0 أوأ 5-١

 ًافكمان القس ارو همهاسرتمةجولااملبرو ة 2 ”اورامك ةئنكأ عمنا كلذ ندوف

 ها مص صو 2 2 هم تسنيم و -

 نوللاريغتمىأن وللا تفكتمونولل ةكتمهتيأرلاقيو انهاسن دولا فنكمتيإ اراذاهج ولا

 ءىنكنالف بص لاقيوهلاسن أراك نأ عاق ىضرر عتب دقو

 ود-و ةه - ومس -و

 ةمصلا ندير داق“ كونو فسوف نك اك ةريغتمن ولا

 سرضو سم نموا يوك * عر علا حادقم 7
 © 7 ت#ا 3 سمعو ع

 نملاف افك كير كام قراصنالا ثيدح فو 00 ةراكا نورا ربما

 لجر ىلعم 0 ادادانعم ىدَتَعلا لاق ناك: نمالا انّ ٌلَعيالَ نت يدحلا ف لوقو عوشلا

 نالاقو ريثالانبا لاق ابيل يلعن ليكاذاد هءانتل بق هيلع ءانثلاهافاكف ةمعن

 هه

 هثعدلحو ا ) و هيلع هللا لص يبنلا ماع 0 ا الد ناك ذا طاغاذ_هئرابنالا

 هنالا مالسالا يال ص رقع ءاث ءلاوع يفاكمرب_ خالو ياكم مح م تقل دات ر

 رج مد_:علخدال 5 رعب ل-رنمالا «بتلعءانثاا لش .الهنأ قعملااتا و

 نمآلاثلام'لوقهيفو ىرهزالا لاهو لاق م_يدلق ف سلام مهتنسلاب نووقي يذلا نيةفاثا
 لحوزعةتلازاك ١) الك ) هيلاءهقتا عفر عرصتمالو لمدن واح ضبراقمىأ : ناك

42 2 2 

 0 ءارسفلال اف نءحرلا ع سراب اولاين ملف

 آ 1 | اواواهلعج مول انك لشمتنك اسئل يك ذاكو وةنك اسواون مولكد تلقت ارقلا
 01 و ه + هادم

 لكو شد رقةْغل نم ىش ودة لاق ْ لك واهتمّونلا ةارد لأ تاكل
 علوم ورث < 8573٠١

 نيذلاىف "ىلكمل قولو ىلحم نولو ب امرثكأ اولكمودولكمنئهجولا فنولوقي «ءاالاوسس

 دشن با ارعالا ضعي تعمسو لاق انا ناك تنك نولوش

 اهليلساهيلايْشسءاهروك 3 ةموصخلاكذن 4

 ةنقكاوعفملاو كسر ونس ى ممالك هلا ل ا لاساختللا يقال تنس



 مديرو دلل ل 07 ا ا و * اوب ااا الا 00090 00:59 1  ة م لا #2 اي 0 تلك 0
 1 000 0 : 3 قل ويس الا تك ا ا ا كلا ا نا ع

 ١ هب ١ اكو ةزمهلا قرح 3 ناكل لع :

 همم ب هم < © ع ت9 9 7

 سمال نيجانتلا ف سقس اهل 3 20 ام نك قر

4 

 700 مهدنع دومه تينا نأ ىعي انأفك ذلكحامصلا فو
 2#-_- ةءاةهدص

 5 أ كهف ايسانساهاغي *« ةأقك ماعاعن راانكتاماذإ
 0 ه ,

 لاش اوةنسلابح دعي ليقوةنسلايحدعبللبالا جاتك اود ًافكلاليقو لالا ايان

 اهبل الاتأقك أ اوى الاف ساهل اونو هيدا يتكلف

 0 مييضعت لاكو اهدالو ًاواهنامل ا واهراعش أ اهفأو ماواهرابوأ هلل عجن الفعل !امك أ و

 هم وهم قو مص مم مي ه8 3 ت00

 انك هل تيدوو تاهمالاهيلعدروةنساهقاو صاواقدالوأو اهتابلأ ل بعواجتافكو مها فك

 هلععنا ؟ اس أنك اقءامكتساوةساهروواهتملواهدإو لت هواذا خفتو مضناجت أكو ىتقان

 يأن ثرحلانعىورو اعرب و واحدلووهلاينأ لساذاهتقنار ٌءذيزامكس تس كلذ

 مهل 9 8 م. وم هى هع ©

 3 تااقفاف ص اة ساق هما ىف ةعبشماشةئاع اع دعم ىرتشاهابأت أ أنيبنصأ لهأن مىدزالا ثرثلا

 قف همحاص لاس مدتق اشد امانا 'اماهدالوأ رك :اباهمانا نا مان

 ' ماع مدس ضم

 ههحو هللا مركل عىل اهيا َقآفةاش فا أمهم حجر 1 بادن ملا ضيفو بش 0

 لاقفعيتماشذ اما رتغا هنأ مخ أت هوسو همز“ لعل فاراكر باصأت رح تإلاقف ١

 نأ اوةواهذالو أ هعمش ى 2 0 ارآ معلا ند سار خافعئابلا ىلعالا سلا كر ةراام ىلع
 وع يم هم دعو 25-

 امون حواري نيمعطقلي الاله ك نأوهولا ءالا فاهلص'ةفكلاواوث أو ثأ. هب سو هيىثوىأدب 01

0 0 

2 
4. 

3 

2 : 

0 

1 
7 
١ 

 رششدشناو حاتتلا ف

 ةم 5 ه مس-8 او هس م وعوض ىو. 7 و 35 برع

 نيفسصت نيتةعطعب (.يوبق 23 نيس نان مك ليز 1تعطق

 و ه- ص

 م 7 ه هم9 و .ِ

 نيس عت هيون 003 .نيماعف امهينأن 3

5 

 1 قاس نهاعنم 23 نيعيطق ا نم عملا جحنأو
 سأ ©« ني

 لكفئاشُ ينال تاوع لنع رلى حملاو ريسسفتلا ادن ةيعرمتة ابوس

 تقوابف ملال سر فلا نال الورق انك نان الإ تاكحإرلا ما
 ه< لى ءوع

 مادا او ايلف مك النسوة اباع لمت را ل أل مدتو عم أهجارض

 ا ل واهئباددى كيسا كسا

 و - رلاةرثك ىلع عئاسلاهدسك ندعلا ف لا كابو أف هعئابلاقتس اونالا مدنقتاش



 ةضسنرغىفوهباذع هلوق
 ةههلا لاذلاب مكسحمانم
 قوهو ىرت اك اطوم_ذم
 هلهملا لادلاب بيد ملا

 صم بتكن علا خم

 (افك) ةزمهلا فرح د فاكلالصذ 1

 ماشهن بل هج يأ ة فيج ى يع لولا ربتتلاب اصف ناد

 وو

 مادقإو ريفاظأ ع ودير دع ثدلامو

 هه هع ضش*# 0 دب <

 نا ارفأموهقلا وجو د ذا 3

 نأ ديره اهنم“ 5 الهتلان اللا تنأو

 انحش 5 اساس فكلابو

 7 سددو<
.5 

 نايصتب 00 5 هلل رلان لبحرت دقو
 .- ا

 يصب ًالاماذه لثسبرعلا ن ,ممتعم-دقو لاف ريثكوهواس سر ونا ميلا نيب اوعج لاف

 سلىذلاانهه مكمل عجاسريغ فكما اوقفلاقو لاخلا ءابنك الا ناف لحباب وشفخالال اق
 3 سس دو

 ابو اعثر ىورلا تكرس نيب ٌفلاخينأو هرمي كينان ةغانلا ثيدح فو قفاومت

 2س هوو 0

 نعاوفرصناموقلاًافكوادجاو افرح مزلد الف هيفاوكنيب فايد ًاوه ليقوءاوقالكوهولاقا رو

 ومع ه هو واو م - طر ع 9 مس

 ارضك افي ىلا نع مفرصفاهبواودارأ ذك متافك ليقو مهذرصأةك هذعم هأفكو؛ئيذلا

 98ةىعءو 2, سد عمو

 |( ويلات ادارمزباذارتتكتاداز 5 نيم سانلا ناكل اقبو او سدا

2 

 مط أ باصأةكلس انيكك لاثيدجفف 1 اهبيهدفاهيلعرامأاهاقتك اواهد رطل الاافكو

 لانس عارز نص :رالا فوه اتتس لج لضعاف فكلاوةاغكل ١ واقأفتك افمهلا اومأو

 يل ي - مد ه]

 قيتسترصلاباذ عفا مئاطنأ * اعاك ل 4 اعل باغ

 رعلافب رشتال ل يلنالريثكلا »مل انوه .هلاو اي رعاجناطشاسدارأ و ليختلا هدارأ
 سه 87-35 معو < ه-55

 ةأفكي تاس هوتأ 38 لخلل ل مذ ةئساهر ةهتلأساذا لذغا الو نافكسالاق ديزوأ

 و
 هر ع4 -

 اهدالو ًاواحرب وواهتبل فاطعأىأاهينأك ١ 00 بولي اتفه اسألنا تكس و ليالا
 و

 لد 258 هريغ كتقانءامكر كوننفانتأك ى ىطعأ لوقت 3 ومضت: كلو: أذكلا م هال! "ودننم

 9و 0
 لك جين ينصت همي أو هو نيتافك هكمجاذاهأتك ١ أون ا الا عنو مام جاتت تفك ١

 فصنل ا!قلمفل السر ليشمل ماسعا اناك اذاف ارواب طرا متم انت رواغ تم

 دعم انلا رت ألد ءالاحاتت ف برعلا دنعتاكو "الاد 0 طراغلا ماعلا ن ههيقولسريل ىذلا

 نأحاتنلا لضفأنالحاضصلا ف و  لدقل ادار ا درع 3مم لحل يلع لييوالا اهات

 ةمرلا ىذلوقد ثنو ةعار لا ف ضرالاب عّتصيأك ماع رو اماهةلوسملا ليالا ل

 ىر



 انرسنص رتل تن دم

 د يدوب د ع تيا ا نا ني ا ل ا ا ا نا ضع ع

 7س تل

 هني يل شوك

 2اس م يد 5

 دا ذأ نس نيج و تون نس كو

 ب (انك) ةزمهلافرح + فاكلا ل هك ٍ

 2 م دع س 8 ” ل ل 86

 لتعملابتقدقلاةزمهلا تنفخ اذافارمست ىعسلو ينحت ع سلا نعت تدك

 مود ع ا مث دم ص دس

 قطط هب :اك يت ماذانك هنأ اصب هلك انهو انك دةفدتالا 1 رسكلابايفكراصو

 ا "اك هلوقريسغت ىف باعتلافو ه هرسفمو اضعيقذاومهشعبو ميتين هلوقئللذكو بص

 وم < -- هده

 د و وقل نمهيمدقر و دص ىلع ى دمام ”اكف شم اذافندكسبلاىوقهنأدارأ !بيص قط

ًَ 

 داربآلاوىفدلا توم 5 مولا رودس ىلعيثاول
 ال

 نب اس 5

 دصقلا نع دايمن انك ًاوايفكت ردصملا لع كذا اوهزمه 26 سى ر ز وه عملصالا ىف ىبكتا و

 عم دم م 9 0

 ثيرابي ى هى قو هيئاوقبارغا بورش انرعشلا قاد

 نونلاو ماللاوءارلا نيب ةبقاغم اوفر علاق انك الا مهضعي لاوس داو ف ورشا جرات ْ

 و مس

 تلاسولاق للا لأن نمهريغنمهتعمموءاوقالا 5 الان ليلخلا م 50 رز شخ الا لاق ميملاو
 2و

 اودع نأ رغن نمفالتخالاوتيبلارخآ اق داسف هيواعت م هاذاف ءافك الا ع نعءاعصلا برعلا'

 هند شنأ فو را فالتخا لج موضعبتب ًارىنأال اًاشكلذف

 نس و هو 5.2

 قتلا هلاناريصناك نمنلتل هلتماع ا محاهتم 5 قع ةروراقا فنك

 دقه لاو الاعلاف ةفلتخم فورس لم َفاورآ ا ًاولاق .انككسالاوهاذه اقف

 مم

 ءاوقال الث وهداكو رلا تاك رح نب فاذا ءاشلا افك ًاءارفلا نع ىرهوجلا ىحوتأفك أ

 وهامتاءافك الا» عض موناكو هريغ ف ءانك الا لعد ع 2 |فءافك الاناكاذا ىحنالاق
 هنا و 5 - ه5 سوو 2 و

 اعيج ىورلا فو رح فالتخ |ىءاوقالاهءاومس ناركش ل ههحورغ ىلعئلاع وقوونزالغلل
 1 / 7 'ًّف - 1 5 ع .”ب.ع يي .٠ 8 70 . ٠ ٠ م ١ ِء

 فورا حرا تبرقادام دارا الإ شفخالا لاف وسار ىلع عتابا دي

 ه 7 و م

 2 برعلاةقاع عيب اهل طن لاهم اشتدت من دنساو حر نمتناكو أ

3 

وقني فااع نأر ةدل !قءافك الا هلوق ”ىرهوملا ىلع ىربنبدمجو:أ
 اهماوْض هب َلمْفيفا

 5 راقلاَف و راى َ وك اي !ءافك الا نالانواهضعب ول وعن نأ اذهبا اوصلاقفءاطامضعا و

 ده و ءو

 نوبهذبازهىلاو بواةااوهبرعلا مالك ىف املا 0 رحم نمت سلف ءاطا امو حي رخنا ىف

 امو قع سانلا ى 0 3 ةلرر-هدلان هه ىئاصأ( و رعاشلال اه

 و م هرم هم مهد ه هزم 1

 هيد

 ساهل مديقثأن هقرضارإلال ميشال نمناح اراب تبيع ثان ونا |عمربملا عمل

 (لوا برعلاناسل -:14)



 حاصل اةرامع دو مكح ا :رامع

 هريفت# هتك |هنع رب نيح

 (أنك) 2 ةرمهلافرخ ه فاكلالشف 2314

 4 امك مانو 1 ألحسهو شومان فلل ارب ؟افكلاو زودت مان رن ملا

 بوي نوهأن م ناك الجرم 5 51 ةقانو ربعبل اىبنجدحأ ىلع لامىذلاو هو 20

 معدد وو 110 ايه س6 9“ هع زج

 تانك المئاذهلو ةلامأ“و لاك او هتنمك ءنالا تأقكو همانسس ماقمساَن ا ريسعيلا

 م م مه ءٌ 0 0 تور 5 5<

 اهنا دارا سوقلا اذك و هريغ ا وام ارك اذا سول

 !نيوكلا اهياعىرتنيحامصت

 5 «ة-دو 0 5 مود بع 09 وهمس

 عجاسريغأفكءاهواعاماذا 23 اهكرتجوىراشرأاهبتعلق

 ومو # و موو «ءوو 37 سمس ةهرلءو

 ريغار "اح عد رئاجلاافكملاو مينتسلا ىو صال عجاسلاو 00 الا

 سول ؟ و .

 هنم برش ليعىأ ءانالااهل نفك ناكها عا|ثددح ىو لوةلاىف عيحسلاتمودصاف

 27 سا 2 ا هرب ف داللاب عدو موب 6 إ

 ىأثنقانلوو كءانإو ئفكتو هرب وهج دلي هحدت نأ نمرخ ةعرشأ ا ثيدحىفو ةلوهس

 0 < سم عو 0 مو - © 95

 قو اهداوك د. ة-هلاواهلع شى كان هاوو هيفهملع نيا ا ة.الدنال كءانإ بكت

 ع
 4 1 م 1 1 -و

 ماعطلا اعدت ن دس ىفو باق و لاعب ىا ًطارصلا أكس لركن مرخ ١ ا طا ارمصلا ثددح

 ياداعو و > 2و سول م

 ماعطلاىلا عجار رب ريضلاوبوا_ةمالودو دمهريغىأ اًيرهنع غش مالو عدو مالواةكمرسغ

 و و
 س7 مس 5 ين

 مطميغوهو فاكلاو مانملاو هىلاعت هنلاَنأ ىنعب لعمل نمنوكيق ةياغكلا نه كمرغةباور فو
 وِ

 س 9 <

 هسيلأسلطلا لو ميغ ىأعدومالو 4 أوو لجو زعهقلاىلااعجارري_هضل انوكيف كمال

 فرح فد 2فاضملاءاد للا لعاب وصنملوالا ىلءنوكَفاْمَر رهلوقامأ و هد_:ءاهقتب لا و

 نوكين زوجي و عدومالو وكمان رىارخؤملاءادتبالا ىلءاعوف مىناثلا لعو يللا

 مود هلو 2و
 ىغت_سمالو عدومالو "كسوف هياكماب ايماريثك ادج لاق هناك ذ_جلا ىلا اعجارمالكلا

 عجرولامىأامه<ذف نهم نيشك ا ا ديل نغىأ هنع

 «هر و

 ةربخ ص 0 وةمامقلا ثددحف و هيلعو ينك ا ثديدحل اىفو

 قلاش رافؤفكس ةناؤرفو رقاق ًاقكباك هد راكلاهّوفك,ةدخاو

 سا ل © نع مم 03 2 2 ميد نر عسا * م هم

 َى م ىدبالا ىلءعىقتامناو ةقاف رلاك طسنالا مناف لأ ىف وعض : رفا ىلا هع
 يسم ادع من" ع

 مادقىلا لاما يكتف ىقكت ىنماذاناكئاؤسو هيلا قلما ةفستي ديس
 3 #5 ل

 نالزمهاالهمالاولافزومههريغواز ؤمهمكور رثالانب الاق اهي ريف ةنيقسا ام
 يع واق لا 5 د رم د سرع ل ا ع 0

 هدا ةزمهلاواؤفكت انكي امد_ةنغ: واو ف | نم لعفنر ل بف



 للا هنا 2 تح نفع و نال 1: ا 0 دكت

 كندية يت زنود

٠ / ١ 

 تنور 1 تح وسل :2 221 :

 سيسس 2 عع ا ات ا

 00 اهنمو ىف قام لشم هي تاعف ىأ لج راسك لاق اذه نمسانلا نيفكملاو

 اما قالطتأ رمل لأ ئالوهيلعمقل ىل_مهوقامأو امسح اهلثم هنإ لون ةرلل لاح رلا

9 

 1 م (أكز ةزمهلا فرح 3 فاكلا لصف

 سوو هو دس

 0اس اناا اسو اضيألقالاح وتفلاءفك عجمانك أ 1ن وكم نأ 1 ىنعأ كلذ هعسد

 ىأْيسلا داوم ًناتّتفاكمنان انمالغلاز ع ,ةقيقعلا ثيدح قو تار ع ”الانءان ع

- 

06 

 نان وت ؟ناتتفاكم ل ةواءاصصلا قربك 50 .نأ لقأون بمال نعال

 هلام ءاذاك لاقيءافلا ارسسكب ناتئفاكم ةظفللاو لاق والا اطل اراتخاو نا راقتموأ
 ا

5 

 ديرب هالدرأ غفل هنأ اولاف تفامنان نم نوأ و وعدن روثدحلا ولا هيواسمأ ةئئاكمو أ

 ا ذينأ جاتحمف ناد .واسمامهنأءانعفرم كلانامأ اولاق امه ى و امه ك وسد نينا 0

 ني-ةقفاكملا نيب قر :رقالىرم شرا لاكو ىلوأ ركل لا ناكتانئفإكسسلاةولاسغإ وانواست أ

 هانعمنوكي وأ أناكمو ةئذاكم ىهمذَتَنك تر قفا تفك اذا نافارا نالزيتاذاكملاو

 ناتو” غلا عمرقع ولاك نانسأالا٠ نقيض الاوتك نزلا قس نانآداعم

 تقوىفامه<ذي نت اشدن ردن 0 ةريغ 5 نمةتاذه+اذهر م ادانيريعبلا نيد هبل راق 8

 وه دو

 ةئناكمو هل-ثهنوك ى ةتاسش واما 0 0 وىرخالا هلل اقم امهادحإ كذب ليقودحاو

 00 8ةوم

 9 5 صد مله

 اهريغو رداقلاتأك ُض لعتشو 6-0 دا هلوق نعم نانا ول بتكاماهلامغافا مم فمَن تك

 ىلا هوز نما باص حرستا ةلامالل فمانهوم علا اهيفامعرممل امم | ا

 نمرافنيل جول ذك لاقي د اهلاوجوز نملك ىر خالاقَحريصبلا هقالط ا 8 1

 هموم 7 7و

 5 ا وثكمم لاو يناكملار َّ « تيمكلالاف اذهئاذهن لمقام نم كاوا هكر 7
 و ٌومىو 9

 امبئناك طناف لاهو صاالؤإل لاير مكين ارفألا بق عنا ونكملاو

 موس 2

 نيءانعام مبئفاكت نان ءامعانل وهشلدح قف هنعهللا ىذررذو لاق هدد سلا نيسع

 .- 26 ا 0 ١ 4 0 5 2 ٍِع 0

 افكو ايس البشت ويش الو وهم واقملا ةافاكملا٠ نمر وسما اب ليان ىأس مشل |

 درع ا #و<و و 5

 مزاخىلأن , رمد لاق قدك اوفو ند فك تفماقك افك وفك ءانالاو 0

 - يا سك ,و و« صريم سس موو ع

 برغم لأن 3 اولمعةادغ مهنعظناكو

 و ةض «. 5س هع ال مس نق سرس

 2 اكتداموتأبهراهتيشم فأر تانك : ىل“ 0 هتيعتبلا|دنهو

 نكس ىمدالااهانأو ةقلهلمأ شانك اندست اذاةنالات 100 كلا دناديعلا «لؤلا

 انام



 هل ساعات كاوا نع لارا كيت نال ا بلا ح دما
 كيلا 52 100 "1 7 7 2

 1 00 عي 1
0 1 

 (افنك)  ةزمهلافرخ »+ فاكلال دف 4

 ت موس مر يءاثك ص ب م ا مر قا و

 5 هنمّىل-ة:ناو 56 ثكماعطلا نم تدك سك. وهبطف سيفه مط ليطأ ذاو هةقسحول لاق

 4 6 - 3 0ث - - سلس دس ملو سام

 00 و ضيف هود ا دلجف 5 «شكل او ه:عطفاذا فمات هس ىتانيكو

 قل تاي لعفءاهلع نات دارأ مكنت اقوا ةفنحو ا هاكح ّح ةضومءاشكوذو

22 

 ثلا لع مأناك (5) هعضومفروك ذموهو ثا ركلة تاب تشك ىذنم

 نتا لوقو هتفاك أ انآ أ ىلع ةقاطهءىلامىأءانك ال اول, ةدب امل اوت هازاجءاذكو ةأفاكم

 قو ليمالو رطل شل مالت ااهيلعلب : ريجىأ 5 انك سلسدقا و * تان

 نسيانك الم موافق الفن>الا ثيدح ىف و ع 0 2 نيل طق ثدد#لا

 ردا لعنوكلاوح «فكلاكلذكَو ريظتلا» ينك 1 لوا ًاالىوربوناطيشلا

 ريظنل اء كلاو هل ارمظنال ىأرد_دملصالا فودو رسكلابةءافك الل وقت تلا ةتاتابللا

 اهيسن داونيدواهيسح فأر الا واسمح وزلا نو تآودو حاكتلا ىفةءافكلامنم وى واسم و

 ءافك قدا مهمالك نمو 1 امءانكوةافائس.ًافاكو الأ اقن' تاك وذل ذريغوا تما و

 لاع انك او ءانكم | مسالا لاكش نوكيأمودق أ بج اولا
 ء8هح)2 م- ا

 دايز ىسهقال ضدابز 5 ىغالومافك الا همك اف

 لكىفناذهن اوك دمك عاركن ابك ولو اغكو اذمءانك اذ_هو

 قاس أك كن بلو داوي وداي نار ةءاهح وزو لشع نماأرعا تعممديز وأ لاه "و

 ' اة سرادس ار نكي ودلعتاوتف حاج لا لاهو ءاقلا ىلع اهتكرسلَّوحوةزمهلا

 ماكيأفكو ءافلا ناك ساو فاككلا مام و ءافااو فاككلا ضد ا الئاهتمةءارقلا

 السد نكي افا اذ وذل او فاكلا .كافكوا يئرقدقوافلانوكسو فاكلا

 صاعنتاوو رج ولأو ريكا نأ قرقوت اندم نالفء نك نالفلا ةءوم 1 دىلاعت هلل

 5 ارق فةواذاو ازومهمءافلانوكسأنُك : ةز>رقوازوم-عمالقثماؤ 1 مداعو ناسكلاو

 ءاوتسالاؤفاكشلاو زج لئثمأادُك ىور وورك فأل ئم او ثكهنع ىورف عفانن عفة اوزمشردغي

 تامدلا ف ىواستتدب ريدي بعو أ لاك مهؤامدأ فاكس ولملا سو هماعمللا لص نا ثيدحففو
 باهل ل صيناك اذا نالف كك نالفو دلل عضو ىلع فيرمشل سيلف صاصقلاو
 نكرطو لو قالو لق أ قءاغعجس«فكللا فرع الوهديسن | لاق ءاثك ؟كالذلك نء عجباو

 ا

 #4 بل



 52 (اشك) ةزمهلافرح « فاكلالصف

 لعباعسلا نمو ركلاو ةدئازدئزم#هو يفرك تحقرغلاقف قيقر ساطرقىلا فار ءالا

 لكم 00 دال يثأر و رع و 0
 سس <

 نجا م ل مر 0 ز)مءعو27و و و

 ف ارب دءاجواهو غو هسن نقب سعد مرخ اوس للا رإ هلا ا تلضو هرخؤمهءوسل و

 دشنأو رونا ىقتسعبف هك ىفو نس ىلع نحو اسك ا هريد ىلعو

 - هس م7 واتت ء

 اودشح ام انك ىلع دا ,ااذا #2 ةيناياكو اهلووعتعك ديبعونأ

 ىفتْنجو دك 50 ىفعجلاو هرخ قا ناب ومنك عورجنلا» ءسك ىفءاجو

 0 ه9 س

 ىلع ع ةوهأسكب كرو اهريخأ ام ةضيرفلاءاس ؟ تكفل مهريخ ”امفىأموقلاءاسكأ

 ص وم ه2 ه6

 موقلااسكو ىلا ! لعاهقاسأس 5 اهّوسك 000 بارع ايو ءوذش ا

 لو و - هس اك 2 هم - هدءمف د < /1 اح

 نبانع نك معيش ى | مهو كد صو هعمل هن 0 0 3 0 مهوسكب

 9و9 س

 نالفَر موي در يري لا انا الاد سلجم لاش رك جو ىنارعالا

 ل لع 9 ءهرس ايا

 رْمْتلاَن اقبل 26 رقت شتا

 - 2 _-م

 0 رولا وربتصلاو نصل د روكا اذجلديل .عزتمهمو ىربنبالاق

 - م

1 

 را يفطعو لامو د روم هيخأو يح انو

 ىنودسلاورم نت لالا ٌرابدآلاءاسك لاو

 2" الا اكل يتماسك * ىعتومصلا سراف ىرأى ح

 34 4 8-2 وو هه 000
 لد الا قاسم مو ان وْ مملةقو بفساد عز 20 ى> هانءموسهدر طدوف# و موشلا فل عي

 محلل[ ةكواهسك دامك ةارلااسكو رقاد سواك 0 ادك) هسرفسءاثوكتلا

- 

 م6 و ومس ” سه زل «#و-

 اذه .نالفو هّتسس ًااذامد لاتأزودل_ثوسد . اىثامهالكمأ كا اوع ىثكوهفأشك

 0 رو سوو 9 نس و 7

 ذاك ؟ وح ذملاءاو ثلا اوظو ء ءىثكلان مةسعطقلك ًااذاأشك أشكو سراب وهو لكيم جلا

 هت اءانقا امو ملل عللاريسغى لاقي الولاك هتاكأ اذاهن اتكومملا تأت كويىثكلا لك ا

 ءاثكو أ“ 9 ماعطلا نم "ىذكو هو ومالا لك َ درا ضخ هلكأ ألدقوهلكأ 1 ماعطلا 2 صا

 ل

 دال شكت دايما اسكت وماعطلات ل ل ىنثك ل جدو* ىنك ىش وهف عاركو عةريخالا

 رس ةسس هاد مومو ساس 9و سرع و 40 ا 20

 هنرمشين متمدأت نابأشك٠ ايس ئونكو هر *ةئ اوت راف 5 ارفاالاوو رم ةئاذااَو كك

 تيوس [ ع



1 ١ 
0 

 9 3 ١ 0 * نأ - 1 ع 3 ناد
 ني ل كارعلا 11 1 1 ا اب ا ا فاح ا الاب ١ 0-١ كراج ينيج را ميلا تا 01 1 د ا 57 نوعا 01000 ا رم نأ ا ا ا عا ا ل هكر 0 اد د 0 دو ولع نو

 00 ا م اوكا ىلا 0 فنا للي 0 ا 0 1 ا 3 70 0 ا
 م 0000 كدا د : 1 2 0 ديف ١

 (افرك) مهلا ةقرع « فاكلالهف ل
 4 و سوسو 2م

 ام أو صيصج اوان م ىذلا 0 ا كا داك وراد

 و 01 ا

 ُْث ب ا لا و هنمةيظعلا ةعطقلاروثلاو 1 رخأة مع طر طقالا| نكلصملا

 01 قط وع ل ره 2 ا

 د ئاكوهو أ: 8 عك ه ربولاوتدالااذكواهتأثكت ربك رالاَسأُ 7 أوريجرطلارزب ل قو

 العفش ر ولاول اك وتلا ظلَع علا 1 لانشون لقر علط و

 تدكسلانادشنأ ٌتآتنكو تاكو هصللات اك
 وو < «ع

 قلاوجف دعاق نم 0 هلك تنكد و مان و
910 

 1 5 ءاتلا قر وك ذموهو اهو ةيدللاءاننكل إو تنك ةمملو تانك ىوربو

 726 مه و 4 - 2و هم و

 هش :أطبأف شعل  هباص وأ ضرالا مد بلدا هباصأ ئدكوأو دك وأ دك دكت دنلا
 26 و ه مد 0-00- هد 2

 ةنئداكض رول دكتضرالاف ءادكفدربعرزلا باصأ لاقي ض الا ف در عرزلادوبل ًادكو

 م 7. ©

 دشنأو ًادك ًادكت تدك دقوا عليلقرا راب ولاة ا !وتانالاوتاملاةثيط

 ل فر او 2 00 و

 هعدتف قي ”اكمتيأراذا نادك با رغلادكو / نياكة داوك

 هس. سو ود سمس ءالدوم ميد »و و سدو

 ةييزكلاودسأ ةفاؤ تناولك ل رلارعشأ“ 10 عفش ثيل ركلا ارك (
 م و مءمو لو

 يوي نالثكا خلو رباح ةراكسا دو حقته َباذ ضاوي

 حاصلا فو ع 0 او ارتس باس ئنركلا فر 5 تاهسأا ن م يئركلاو

 انما يع أب م نمءطقلاو شعب قوذهشعبىذل عربا 9 03

- 8 

 اهلكرب اعتاد بسلا تاذنفلاةركك
 ع

 4 هي راو ف صو قاطلا نب وعن ضاع ءشفاضد اءاحدقو

 اهلانلَسللنايتعَتعدل» وا دو مي هراجو و
-_ 

 اهلا وبصل نار بسلا تذبل قر 0
 ددنأ ]تدب هلئثمو نر امذابهيصنو لونا "هما سلتا نمد

 2-32 ْى 6-7

 اهماهب ! هلا أت روع * هب ةنيرك بذجو ةيفاصح وب
 م

 سن وس 1 ب 0 3 5 ماو

 دارأن وكب نأ ىلع هلا" تنم مدلل اي ع ولؤدلا م نمل جتفتوهو هنأ
 ى< سمع و هو مدس مسمع ءءء 8

 اركدك باص اذ كو اضرىشرفو اقب بفم هلوةكافلأءايلان ءلدبأف هلق أت

 ثوغلاونأرظنو ة .تيايلاايلعلا ةضيبلاةرش ةةٌءفر ركل !او ىلعالا ضل رشق َق ززكلاو
 يدعم اي /



 3 ف تن 71 4 5 هيا 5 تيه ف " ذأ تاقون 7 5 95
 507-0-0111117 7 2 ا 7 1 ا

07-7 1 

 ازغإ 2 ماثتك) ' ةزمهلافرح « فاكلاوفاقلال سف
 لي تلا

 9و ةةوسص وم 8 همس

 ءورفم نمور مك وقل برن دف تخوها إبق ة.-هلوقن هىنار ءالا نب اءاكحام ذاق دك

 م م رس

 ءا دادأر الا نم اة نأد والو هنمّس صل ل ارعالا ا نع اذه انيكحاعإ !ولاق

 0 كلا سرالاتءاقو ءايلاوداولا تان نمامهوحنوود هو رقدعبهرطندقوا مسال

 ةماعه ء

 00 اهنا 0 نايات امرهظأو

 دائري كاقو لثملا ىلءامهالكو ىَدتلا "ل ضرالاو اهنئازسوا مامن

 كم ل ل 4 30 سس و : ىو

 5 را ايش تمو اذا عبرا اللا روظ اه رانا هونك نرى

 27 0 ما مد -ءةهص وه وم 5 د6

 اهو واقعا و هلاه 2 اهو ويعت دو اهح و ل ًأراات أيقن ثدالا لعل فالق | راهلعبل كيش درع

 رعاشلالاق اش ل

 ٍٍ ٌرشْفملالدلافاجس داع « رم اولالدلاتاذْناي
 يل ب -

 ص رم هَ م 2

 يع اهونفتو ءافلا تأيفتبا اودصلاو فرعص) ىد_:ءقعملا اذهيفاقاإتأهتعردزالا لاف م

 عوج رئاودوع لانسديلعال

 ظقسو عملا ا مول 0 07 0 0 (فاحتا لسن
 2/ صرير هو 22 0

2 

 دقو مونت اذح راش حل ءاوحىأ ةيحىذىلءىوري دعا 1

 ىأ لع رئاناأاطب شا تتحلل ناهس لان نارع هبخأ ا ىلءسانلا 26
 ملل © < 700 م هك

 58 اك 6 2 اك نأ ىلعرد-ةيولذ ا فرح لاك اكد ونيجد زم هيلعا اومكع

 )اوس سام دوا بت ص و بس ود و ”و م هدمه <

 ءاك اكلاورعوأ عدس فالف ا ”اكتدقو صوكنلا 6“ اكذاثمألا عكمكن لثمصكنو

 0 10 ب ا تالا

 20 هوو

 د ا ا

 وه»وامتأت قع 6-00-2200 1 اك هضم 05

 8 وم 90 8سم دلو ءد واروع لا 3 حا 9-0 -

 دقوهسارهبروئخوهع«دؤلعينأو هلم ةرءاملاقوفدن دافطنإللاةأنكو ىلفتامد هاهم عقر

 ل ضر هضم - دوم

 م ذاع 5 لاش و نيللا تح نم“ لا فضول قون قاذ ك اكيعتكونللاك

 طقالا نم متاحولأ نللا سار دامك أ انا تاك كشر ةفئكلاو:اةكلاوهز عقد ءذاعر

 : 5 5 2 20 2182 هر و»
 ىذلاف عرصا اامأو رفصأ ءامد ةسأواظيلغءالعأن وكب وص وردقل اف أكناموهو“ .٠ كلا

 :؟.
1 

 ْ هس دلع دك تك 2 م كلام اقف سانلا هيلع مقتبا هلراهس نع 6و

 اذك عرصم ا امو هلوق
 ةضسن ىف طقف ءارلاتطرض
 هعدقعم هيركس دههتل ا نم



 (ايق) .25 ةزمهلافرح « نفاتاالضك 1
 110070999777 تسبب جس تي هج يببسج صم حج دج ها

 رفعي نبدوسالا لاو ع

 ْ داصرفلان مول ءانأ تانق روش نيتمونودأ ب كسي

يدش ىأ هاف هيلا ركب ىلا, تره ثددسلا ىفو ُثوتلاداصرفلاو
 انة تاو و5 را ةد

 دعب غابدلا ىف أوف دا(: يسر ألا اقرأ و شو ىوخأ ةغلهفتزهلا كرتووُ
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 نين 0 ندى ةئئاشب د ةنالجبر اني ى- تدخامو
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 ةيراملافا التو سهلا ترحا ىتد برشا ىتؤعتماولانيلل 1 وقل برع 7 هن

 همس” نم معو ” يع 5-8 5 ا

 ىضتانقو اهدوس ةئئقت باضللاب هسخأ ثقوادي دش ارارج ا ترج اسيدهتلاىفو تدوساءانالاب
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 و < جس 0 -

 قش تالفءانكو تاماذاًاونق أنشد 0 خلاق حّرولل تأرقو سيذهتا باضانان م

 ةدا و مف 8وس د 09 و 4 هم

 ملا ةبيصنال ىذلا عشوملا لاو ءاتشملاوا ل لقا ىلع4_ةلج ءانقإلحرلات أَنا وأنك

 اضيأ اعلا ىهو سمشلا هيلع عطنال عضوم أ هتونْفَمَف ساَجهنأ كير ثيدح فو ءاتشلا

 لاكسمشلا هملع غلطتالىذلا ناكملامنًاورعوبأ معز ةفمنحو ألا و وم امهر
 3 ّ 6 مسا عساس 2 2 هو ا 2

 درع ىارغلافو هيو داتا قوق نع 0

 3 ىو ةذؤه 1 هم

 روههد*ىقلا 02 ىماندو ىنكمأئشلا ىنأذقأوةاصملا ضي قزم هريتفبتو:ةموقانقم

 32 92 و

 اذامامئابراشلال-<بول ث.دط اق و ا وغلب ويقتلاو كلذل فلك لاوهوماق:الاهنمو

 هس افا ساس انف سس سم د 9هسو >2

 هللالوسرنأثد د_21ىفو 0 اهتوءاقمشا اوأمقع قيل ب درمش امءاقتس ماله ملع

 ءاتتلالاوذال تول اوشتلاومولا سلتا اوهر ل

- - 

 و «© ءقةسد

 ثدد لاى و اا تالا ادماعفوُبا ىامحارختساوهو 70 م أ انا

 7-2 9وم مدس

 امن ندو هلى نالثاسوهوم ل هعرد يدا هئقف عجارلك هنيه ىف عجارلا

 وةءصر هد «مورد نا م6 < م و

 ا همأم قد .العف هيتلعفاذا لبرلاتأيقو هل ىلوةفاكتىفأ ةداعالا هيلعف

 98 وج م مدلو

 لوع ىلع اب هوبقلاو«لاراكيلجاذادلاومضلا,اي قب لاقيو 4 وهفءاقلأاذا أيقهنسقي

 ري )

 000 «قلاريثك هوق جرو“ :قلابرشيعنااولا اصملا و كام

 هنأىلا هبي هذاك ناود زعل ووهف انذالا ودعي هلئمامت ناك ناف ودائم ىلع لاق و 0

 لئثممالكل اقف سللاق ون وق لثمدم وبدس ادق ةوتومقال وتدنق ةرعنملانالأ الط 0

 ثويح



 ى#“ ذأ_عنا تأق سد ددسمأا مولي تنس وم | اق ا وتنعست ةًاوأق ةوءاج وةءاقتوتق و قو 3 ١

 عباس وانممت الما ئسا |

 هنئفو كرش را لاق هتقاوهنلشدأ قة ناكلاءتأكو 3 ديىاارثك اهنع هللا 1 ثقاع
 و م 8ع 2 موص 95 8 "0 7 0 مير م : و 0 ١
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 عا كانك زا زلال ةؤدقملاودادشكلا ىهو ئه مثلا لاَشو ءابقلا
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 5 هو را ه)] دهحسصرو
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 8 م ص 5 5ع
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 هذه حلاة سعال ليقو ءاوق

 هديسنااهدروأ ةباكملا

 ىرهزالااهدرو أوانه
 ءاغلا عدي 5

 يعمر رك



 اانه) ٠  ةيالانع .نتلاؤلس ١" ا

 0 وأ ودئازلاحرط ىلعنوكي دقو تراغلاو لهاكلابا,نموهو هرعت لارا اذه

 5 سوع 7# ل ه 2-_ م هس

 مهضعي لافو 000 ارا حاملا ىو يجاتسا لل واندلمق لتس اح تأ 1 ولم
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 يع ءءء - 5م ع -هدءدو هع < ها م م

 نم تأرقأو عجرمردس نمأ ارقاواند هدأ ءًرقأو هنرحأو هتسسحأ ىأ أرقاما دلارق ثدقعأ

 تمدقاذا ىمدالا لاك اهؤايودالبل لد راو "لاذع :رقلا لش هرسكل أر لا رمل اغرب

 زاجل لهأ لوقامأةدالبلارقو دالبلا أرق ككنع تبهذد قفل :ر 22 سا تشك ادألا

 سايقلانمعونوه هياباعلاو ك اسلا لعام اةلإ وةك رب لامك لاو ءامافدالدلا

 هيض م اذا هنأ ان عمزم» ري رقم ا اجلا وات خلو ااهملظو ديبع ف أب ار غاامأت

 سلا ًرمهشلاب مامات ومن ضر رقلا 4 0( دالبلا ءاو نمسلفكلذدعب

 نيوملا ٠ 0 ما و مارا سل !لض تنس د خرقلا ةفيتحو أ لاقو 4
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 ا 7 (ارق) ةزمهلا فرح 4« فاقلا لصف

 ةلظمالاهذ-هتر مدقرب الانبا لاق ةضيخ ىلء اهتمام ىأةضْرَح نارام احاذ
 و

 سه ومع يب -وو

 ىلع ةيدادضالا نموشو ءورقوتأر أ لع عمجتوفاقلا خفية درا ةعومهجوةدرؤمثد د11

 َّق رعلا لهأ ًاردفشحو اس هذهيلاو ضيخلا ىلع عش و زاجل ا لهأو ىفاشأ ندد لاورهطلا

 اذاٌةأرلات ارق واتقوام.» لكدنالْنيدَسا ىلء عقو كلذاو مول#ملا تولع فل صالاو

 تره 1 الصل اب همفاهّمحأ هنال صبح اهيغءارقلا,دارأ ثيدحلا اذهو تضاح اذا 1
 و يح س-# 9ع وه م7 < ه ست 00

 مم ارق ءاضقتا|هبرطتت َيَلاََأَي ةلاو منا: تارلئاعأرل وو ترهطو تداحر م ىهوأرملا

 رتسالا بحت ىتحاهدنع اه كس أمرت الثا راما عياطلاو ورع والاف

 0 © م ءد هدم د 7 م و

 لمي اصتراصاذدا 5 5 رمل تأرقأ شفخالالافو اهمدع تضقنا ى تحتسب ةأرملاتئرقو

 ا و 9 2 - ع

 لاو ضرحلااشقن اضااون راما لارا ترك قب فلاب ارك تاك تضااذاق

 ناسل لعمل الف رعشلاءارقأ ىلع هاوقٌتعضود ارد كأم السإفو نتصل نيبامم ضعي

 هيفاوقرعشلاءا رتاج داو الو خف مرقم د اودروحيورتشلا قرا ل

 تيل اس عا طا ورق ب-اولا اهتددنع عطش تالا 9 10 0

 - مو - هده و رم سس سه 9 00 27 اا

 ءاهرش راق ةقانو «اندنجأ 0 لات رهةاسلاو ةقانلاتأركواهدو دحو

0 
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 تا

 سس و 5و 9مم 2 #ثم9و 2<

 تداوةقانلا تأرق رو تشو امام ءانعم قسما لاه و احوقامتلجام طق لدتا
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 ىلع

 ىرهزالا ىورو 7 رق سابقلاو اير ووقف و هواهجر قءاملا) ةدساناثلا ودق ةانلا

 99 + وه

 اهجير ف لمت مهضعبلاق اق راموس تاما لات درا

 ءرقريغ ىلعةقانلا لغلاَبرمَصلرمشنبا لمحت لىأ قا داو تش اممضلاقو ٌادإو

 96 .هنأالاةأرملاتأر أن هوذو اذهاراوك قون ءذدو قرا ةقاندذهو امي ةقانل كو

 ارهد_ساوغار أ .دللاو اهداغس مانأوأ اهقادومايأ سهلا“ راو اريغبةفانلا ىفو فاالاةأرملا

 امورقف ىهف اهقادوىفقيدولاتمادامةديبعوبأ الم أت دفلآ رتل هتراناد اضل

 امناوآل تي حارات ةاواه رطمرخأ ةاضيأموحنلاتأر وا يغملا ىلا تأرأو اع ارقأو

 لذهلات ران نكلاملوقو تدل ىراقلاو اماوأىفتلخدو

 حا رئاابع راقاث هاذا * ليا هرهاكز 5
 ا 7

 لاّقو ىصْلاهتادبعنب رد للَسو هنيعت عضومو قرا اهدربةدشوا وبه توا كأ
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 بيذهتلا ف ىهءرقريغ هلوق
 يدعم و رتك طيضلا اذهب
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 وار ةزمهلافرح « فاقلال سف ل
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 الوارف ديس رهو لو دذعل اهداف فاشل ءةريسخالا ار كئارقأ
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 ةسجتاولاق اك ءورق نمءارقأةئ الث دار وقد المل زتلاىفو رف اوما اور

 نابل ماس دارأ 5 اب ع 0 اوقكو بالكس | نمةسجتاهبداريب الك
0# 2 

 ماتور نايف عاضامل 5 عفر اا ّْ ىشعالالافو

 19 59و

 زوجال و ذرقأةثالث تاشلا وسايقري-غىلءادهءاسلاف ءورقةثالثىلاعتهلوقف ىمعالالاوو

 اال رنات نيل اذاف سل *ا15لانقءامنا سولف ةئالْئلاَش نأ

 وقف ارا دوكااوتاونأ لاق بك أةثال: ىهامن بالكم : الث لا الو ار ”الثىهع

 تأرق أدقوراهطالاءار ,ةالاو يح اءارثألاديبعوبأ ءدرقلا ةثالثدارأ ور د ا

 الفت قوال مساء ةلافنعذتا اىذر ىفاشاا لاف ْئُدل اتكووند دنم ل دوا هيج نيرعالا رمل

 7 لولاه اراهطأواضيخعار ةالانوك,نأ ازاج تقلا ىهي رُّشلاو تقول'ىبك 1 2000000
 9س 8

 ا 2 نس نر وبدر ل بوعلام وهيل قل لص ةقادوسد

 5 مهوسد 2

 ١ لم لا دنع يزف ناقسنا د هو هَ ار اقلط عن ان كلذوراهطآلا

 ةسدلثو -وه ع 2 ووع هو 20

 تلوم لا 7 اة !كييداهعلط يلفت هرهط ذا اه هج اريلفد ملا ةفلعفامف م .وهملع

 يروق آو عب غلا َهلاّنأ اذه ةقيق-ىفىدنعىذلا قحسإ وأ لاهو ءاستل اهل َقلطي

 24 ب ه-5 9و 0 ” سا 7 م 25 سد
 ىرقيد درقلا و ايوب تخفت تارقلا تار هوس وهف ءايلاعز لالقنا ناو ضوملا ف ءاملا

 اى ل ري هس 9 سورس

 نك هدور_ملعلا ف نوكباسغإكلذومحرلا فدل عاق اع افاق هيف لكأبام عمج ىأ

 مالك ن . ظذالا اخ ةيوراهطالا و تاوعاز ةال الا اههأ اهب هع هلل !ىذررع نءاوةسشناع

 نال صرح االرا هذال هءورٌهلاق 2 3 انطوت نياق انج د ىشدعالا ل وقس رعلا

 3 3 #67 م. توم م ه-<7

 تار-ةلاقو نهراهطأ نهنعمتيغب عاضافاف نوذيجفالن 'هراهطأىنيوبامإ ءاملا

 7 هع
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 دمج لاق ها ترق يللا

 امدال اوائينحأر قت داك 7 ترف الَك'انامالغاهارأ
 عقول ره

 هلوةمهتحو ضيخلاءر ةلانولوقن قار علا لهأوى ةرهزالا لاق انينحأل وامد أ قا لمع لاقي

 تآ ارق ااعمءاترتلاو قا بكل الاقو دج مائعأ كنار ةلسلا جلد هلع هلئا ىلص

 ةأرملا تأرقأ ش *نذالالافو 000 اذا ةجايللا تأرقأءاَر -ذا|لاكو رم ىهذ ٌتضاحا ذاةأرملا

 اذا



 كت

 30 عجل ا

 ديو فزع ل ا يع ا ع ا

 1 (رق) ةزمهلافرح » فاقلال صف

 تائاورلا رك م و راذكهىناطخلا لاف ةءارقلا ف لءاقم ىهواهتءار 8 ةنمزفةر ةبلا

 ا ءنبا تنحل 1 الونيا ةازقموقن 5 ارقي 0 زاوتا تناك نا

 ناك هن انعم ار اموهرخ 1فلاقمم رمعلا رمق بال نأأمهنعذقنا ىشي

 نر 00 نوعمس نؤرقاموق ىأردن اكهنءارق سفن عسالوأ ١..يفةءارقلابر وجال
 تاكا بك ديشاَسُتو وأ اينو ىلا ةلان أدي 500 راك اموةلوق عمو م له

 ز هع 1 ا
 رقما وئراقلاو (هقعشل :راصلاغاسا الو كلاهظفح هللا را دش 1

 0 س و7 وه < وم

 اد_ةلالاك حامصأ !ىفوىدسب زلات رتنيديز لوقو لاح ناحل مك سانل اهلك ارا ٠
- 

50 
 ىريدلا ةقدصوبأ فدشتأ

 2 ادا متلاَبلَقَن 8 5 ىتسأ 0 ىوغل ننس

 هداشنإب اوصىرب نب الأف خ اوفو للا“ نم نوكيالو رات عجة ءارق ل١ نمتوكن ءاَدعلا

 هلرقنال خفلاب انعاضس

 8 لاو يف اياهار م 3 ةنودوم بعاكل تك دةلو

 2 ع يإ ا اا 22001 0

 تناكانمجلا قزاز رئارقون وار ادلع و هويطرىاهولدو ة_تكلمةيودومو

 1 عهد و و ف م موس هوو

 م ارةدودقفت ا ارو ءاّرق أ سها وعا ارقلحرل اا ةبءار هلا تأ را

 و وه مدضاو ها مردل و هم ص و4

 تهقمت ثا أرقم بهمضعلد لاوو ىعلاااذهقاْؤَر ةلبأ رقتواكاناثراك تر رمد ىأ ترق لاقبو

 00 هس ووو 9 2 ا م هده

 رعشلا اذهحرزب نبا ردو طىأر ءكلااذد« سا «شلااذهو رعشلاق ترف لاشيو

 لوري رانا تدل قو ملا ًاهانادأ أرقأو ريما أر 1 انتم

 ١ وم < و و١٠:

 نأ قع < مالم ا د ني دحر اللا هلعأ ارقاو مالسل اان الف ئرقأ لاقي مالا لا كدر

 ىلع نلمس الفأرة لوقا ميشلا ىل لعْتي :دااوتآ رقاد تاكسي لاا 2

 5و 9)ودص

 رعغاش !!لاق تولاءرقلاو هملع رق نأ

 راع نأ ا * تداخأم 00 ااماذا
 معو 29

 ءرشا أوع رملاوءرقد .عبللو 3 ,ةبئاغالو كى ممل لاق وسانلاة سف دلال

 م هم

 رص رلا د بعون كافر طلا وضل نوكد_ةفتقولاءرقلاّنآ كلذو دض هول وضيخحلا

 س عم - 5 هع 1 ِ 0 5 ع

 ماناةالصلا ىدشي دلسا ىو ءارقا ع جلا وتراغاذا مودلات أرقأ نمهتلطأو ا رهطلاو ضيعت

 كنتلا نءنوكالوهلوق

 هز ”رغق مكمن :راسع

 نود. كسنَتلا نمنوكم و
 هعع هويتك ال

 ضعي فادك ٌيئارقو هلوق

 سوماقلا ف ىذلاوؤتسنلا
 هنرفاقلا دعو او ىراوق

 ةططرغ ف نكلو لعاوف 5

 نيءارب ىرارق مكلا نم
 اس لعاعت رب



 ' (ارق) ةزمهلافرح ء فاقلالس5 224

 و سادمصو س مس ه8 س هس و ْ

 تار ماعأ نين عمت انعم سانا رثك لاق لاقد 3 اندنح أر شت 0نوللا ناعش 5

 هتسشلأ ىأ اه وج هتاف نارقلا تارك عمو هقلت دى اان وقت لرخأ لوقهسف ولاقنينملا

 تارقلا لوقي اكو نيط طق نبل .عمسإ ىلع نآرقلاًرقدنأ «تعمللا ىذر يفاشلا نعئورو

 تأرقزمحيو ليحنالاوةاروتلالثمهتنا باكل سساهنكلو تَرَ 1 علا -

 ىلع رقدنأ ل شربخأو لش ىلع ترق ليعممإ لاخلا تارقلا تأرفاذا لونا تارا زم الو
 هللا ىذر سام ءنبا ىلع أ رقدن ادهاعريخأو ل

 دهاجتنب ءرك وبألاك و ملسوهيلعهللا ىلصونلا لعدأأر قد ىلع ًارقدن |سايعنا ريخ ا وامهنع

 ثندسافو رثكن با نعىوراكهؤرق:ناكو نآرقل ام يالءالعلان ورع ولأ ناك رقما

 رق ناكم ريغتأق تاق والا نمتقورف وأ نيو سه اع نمدارأ ليقرالاّ بالاك 3

 نارقال نق !ىاهبادع اًارقادناواماع نو تايوجوتءارامعرع يري نادوج ولام 3 0 ا ملا رع يعاع 2 2 6-0 |[ ثم 1 006

 و .و 8و عد

 ىرقملان الة لق هذمو 2 ارقإ هر قي هريغأر ةأو نيئراقوةأ ارقوءا توون مقرا لجرواطفحأو

 10 هدو س28 و

 ريع ءاَر ةااو قاس كلازيال 5 ةءعور همه .هعودال هاو هترقالعت ل ا 9 كب .وسسلاف

 70 ا 01 2

 تاكلاتأرقو تن 00 1 شا. .ةلاوهوكلذ

 ه_ه) ©«

 ردش دحافرز 1 و ىرقمو وذنآر 201 اركأو آر ولا ىع*هدمو 0 ارقوتءارق

 نفور هنأ د لا ٌُو عجل اًهظفال هذه قلصالاونآر رذلاوئراقلاومارتقالا ةءار 2

 وهو دال ف روببلاوتان ”الاود بمول اودشولاو ىولاو زعالاو نط صفا دحسشنالارقلا
 4 .٠ 2 6 - 6 . .٠

 : هدو 2 0 ١
 ىلءوهضعسأو دلة رم: ل نا ارفكلاو نارفغلاكر دهم

 درر 01010 هرم

 هنمةزمهلا نذحتدقوْلاكةءارقلا «لاعتفاءازتقالاو ارقو :ءا ارق د ارقلاش هده ار »كأ|

 م ع زو امس ريع 7

 اهوار قفانمراك أ ثيد حا فو د : رمصتلا نما دوو راهو تي رقونارقلا ينام

 3 ةيدمر 9و ل

 رصع ىف نوقفانأ اناكو هعبرصأ نود ةعم مومن نع مما رشا انوطتم مماىأ

 7, عمو 2
 نأهيلاب ططد ًارفتساو ةسيزادناهرتختار ةوأرا قمءأراعو ا ل لا

 و جو لس عه

 نبالاق ه ةرمسفد ,ملوىنامعلاا» اكح َنوُنراقسمم#هاذاف ةأرقلا تعمل دوعسمنبان ءاقورو رس

 باك ا بالا ةروسركذ فق ث يدخ ىو مار 2 قل نومو راو داك انآ ىدتعوهدمسس

 ىراق ىواس.ياهتراق ناو ةءارق 1 اقاماوطىتتاهيرا أ ُنوطأو هود :رقبلاةروسراَُت
- 

 ةرقبلا
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 اس ع 0000

 رع

 4 3 3 ل 5 : 3

 طش 0/0/0107 ا ا اذ مدع نسخ دل 1 ننال ل دوو د يادفا ةياعشمسو هتفحيو 7 00ا ا 5

 نياونوم ملل ا

 4 ع (ًارق) ةزمهلا فرح 2 فاقلال دق

 هيما تاكواف نلقرسع نم ى هاك ةيل لاو زم نوكمال ير شفا لاق ةيلصأ و ع

 21 "وكس ةءاتل اةدانزب ىداَع اوفَدْفَِشَد انعىاَقلا

 2 هدا. رفد ىلع م0 ا
 لع عم تور لبا ىفتدننالو ظلغلا فتشت ة شي ثحهابقلا 9 ِج (تيهارسلا

 نالاق ةغللا ل_هًاهاح كلذك دالاس ىهو لاما اهاعري ل أو عّبْسالا س :ةضرالا

 ءانقلاوءاشقلا 0 3( 4 ارم فارم او امض فداك افا ومش انا دعو

 م »هم 9 011

 ومع اوةأثقملاو انا ابا هوم مو هأشقم ضرأأ او ةزمسه | ةلم قورغما عيقو فاقاارسسكب

 حاصلا ىفو ءاثقلا فلعل مقلق وءاثنلا ةريثك تاكاذاش الات دوما عضوم
 7 هداك 5 هحس

 يجاوادكلا ضو دنقلا عاب را وشعار 0 ١ ةءائقدحا اولارام لاءاثنتا
 20 2 كوه

 لا هس , رجقو أدنق ةقانونووآ دنق مهو لأجل أ نمل دذقلاو فك ليقوم ذلاو لا

 ثيل لاقوة يلا, ت سيلا يخشون !ىرهزالا لاف اعتقدوا دق ثيهلاونلاقوز همالوزمجيرعش

 ريغصلاو دنقل اوةديدش |اةيلصلا ةقانلا ىف ل ساييقواولاوةدئازنونلاوأ ةسق نانا

 ىد هه ىودو وده

 وأدنسو وأدق ل عبشيللازمهدقو بلصودنق لجو سأرلا مب دافعلا | لبقو س ًرلاديدشلا عل ١

 نونلا نأ انعنوفريغءانيلا اذه ىلء نجي لال نون هينانوالاو دش ةاا عدن يعمل هنأب 2

 0 و 2 م وه هو

 ليزتتلاثآر ةلا(أر ( ىاريسالريسفدل اودي ومدسل ل هلا مدقملاءىرماوأ دنقلاوابي ةةددار

 هيه موو 0-1 - هي 7
 | اقوا ارقحياحرلا ن ءةريسخالا هؤرقب وهؤرش هآر ةهق ايت طلفأ اوهام ىلع ا

 هيل لع زر ىذا لاعتا ملكو هدب ىومعلا قصمإوأ ءورقمو عة ىنامعللا َن ٍ ءىلوالا ان" ارق

 هيرو لا عمجي الأرق ىعسو عدا نعمت هلا نو قيمها

اق هءا ارقكأهن رق عساف نأ ةاذاف هنءارقوهعجىأدن ارقوهسعجانيلعنإ ىل اعد هلوقو
 نبال

 هلوقامأف 0 اذافاممنع هللا ىذر سامع

 00 0 يف ةيم لا

 4 6 ارض ض8 ع 7.٠

 20008 ا ارقد نلبي أرق ل ءا ا

 89 5 1 »2 أبو 5 و 2< 2 م وو 9 03 را

 هنمدرمع ا هس تسمو لدا ارق 2 اخ ارقوراص»ال ابحتون هدا اكن ىئ ًاراصيالاب

 م

 و سات و ماخذ عد ديما

 ل داو ىلعاهجير مطشر ل ىأ طقس ةامواطسق _هقانلاذهتارقام ههلاوق

 ٍ نكاوتز .هاهمالو العال لجال لقبول ىهذ ة5ةنزو ىلع تجرم ىلا نم ل

 سلا ىفاذك ًادنقلا وق
 مكحلا نموتكريسغىفو

 هتك لعمق نر وهئاضأ

 ىيىدعد

 1 ا هلوق

 نيوهف :ايلادعة زمر
 هبتك ىرحلان مالةءارخلا
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 (أمف) ةزمهلاف رح هب ءافلا لصف ١ ؟؟

 مىأباكرال ادلبَشن نمهلءْجحو أ اك ىلأعتهقلالاك هللا باي ىف اا وهلاملااذ#هف 1 امد

 ىلا ممئاطوأن ءاوأجبو دهعلااوُصَقةَنِحريضتلا لاو اومأ فيلات ًالكرالو آل هيلعا وذو

 نأمل هولا اهو ليلا ْن دمها اوما وين ىسوقالو رمق كلا

 هلا لصأو ناك رلاو لدا را يلع هللا فيو أ تلا ةمنقلا :هسقري_ غو ولاة هسقو ايناهمش

 ةوق كلذكو لاتقالب اوراكل لا ارا نطل ترم لال اذه هن عوجرلا

 : © يح

 نينو لما ةوق-ءاطا هلع تارمأ لا: ءىتىسح بلا له لاتق فيلات

 ةرمس دس - مم ع

 ىوتللاش وموت ثمواتذخأ ذي ملماو هممت نيرحا امون هل تدغا

 لاك وادتناك اهاهنوطب نم حب رع مهلك م وذل هلْ اكلٍذونيكو ذاب سناك اذار ا

 سمت مسدسج و 9

 5 ءرق فص ةدمع نس ةملع

 و 22م 27 يم 0 8 7 نس ات سس ي 5 7

 موحممنار ةىو نب ةثيفود د اهلل غئىدهئلااصعك ةءالس

 22و 2
 ا يك ف نم كذاب هد. نيريسفتة ئيكوذا هلل ع هوقرسن» ولاق

 قو ناقىّوامن' يزل م روسْلاشر ةاوح 2 نام» اهل قل هنأ ىناشثلاو اههلدتشاى

 ل و دك دةورس

 تف ألاقي ن يملا قتراصف هن و هَ و دلت فا ىذلا اغلا قم ىلعءافم نيلي الثددحلا

 راسل مدار لا لهأ نمد نيا لاكن 0 نتا انْ ذك

 هِ 5
 ةْحفلاو فصوةقرعو قولا !نمةعطةاللاقيوريطلنمةعطق لا 1 ه وتعووصمفا يذلا

 لوقت برعلاونيحدسءبىأ يَ دعب "اجو نيباىلارس ادا قااذافباقلا بير اط

 ' لاق كنس :ىلامع أ

 بيلعتلاوهيلعنام 0 مها وع هش رت نم لامن

 لسقو ىءعاهلكو» يل ا . ىهااضيأىدروىلامقيفايعل ران تاو

 لامع فولد هطسو نمتصقن ىتلاءايلا نم ضوعءاهلاو ةفئاطلاةشنلاو بتل اهاكاشانعم

 اذهىربنب دهون يشلا لاق ٠ تائموتادلو تايش لثمتائفو وذ ىلع عم و ءافنمننالعيف
 يد خا

 لافوواولا اودواهمالوهفوذخن اومالالزيعةزمهلافوعف لثمن هلصأوو مسىرهوملا هلاقىذلا

 ىلك ىألا ىلع ل ثدهنأهنعمللا ىذررع ثيدح فو ةقرفلاكة خلا نال تفر ف ىأ توأم ىهو

 مدقتب كلذ مشت ىلءهلثمو لاك هرثأ ىلع ىأ كلذ ةئيف, ل ءركيوأ ل خدمت هملكف لو هيلع هلل

 َّن وكت ن اما اهؤأدو هدم واعموه لبق وترلعفتاما ىلعةدت ارهيفءاتل اوددث:دقوءافلا ىلعءايلا



 ا لل ا ل ا دا نا

 ا (أبف) ةزمهلا فرح « ءافلالسف

 0 ىلا هجرس ناعم ” ىلع ىلاعت هلاك فعو لا محرر وعقل نافاوافنا

 كلدو يعل دول اان ذاع ما هنباو 11 ىفىلاهت هللا لاك عوجرلاو هود حاو

 ةبسعن ؛رالا فاهعماج ناف هن اليإدعب رع و ةةدمقا لعق "أرح ا ألم الأ فا ىلوملاَنأ

 " ةراهكسس لم داغ :واهعاج ىلإ اهتماحالتأن مسيل كاع عج تر اا روع
 00 يقي 2

 ةباصعلا نمةعاجنو نسامعْانأق ىل 000 ئح اهعماحل ناونسم
 .- 2 . 2 5 1 . 0 ٠ . .٠

 ةعاملامهةلانو رهشالاءاضقنأ ف الطلا نعاوا هج وةةءلطتابءلعاوعقو أم منع هللا شد
 ه سعه . 1 3-1 : 2 5 ا 2 : ا

 تصهقا ادااولاوو 0 ىلصوه للا لوسر باج !نمةريشكلا

 «قلاوهاذ_هةقلطب تاما وركب و عماجت ىأء ين اما وللا قو ايو نأ يأ 11 : 0 5 وم بد و سيمو 0_7

 ردد نر 7

 2 م يك ل

 ت1

 ادا

 تاب ل ا ا ا دج

 كلوز دعب نوكيعذلا لاقل ليف نومه اعجرف مول لصألا قناكمت ا6عو جزل قلالضأف

 اهلنا يراسل الا نمدأ ها تاس ود ا فو قر ننام هرغلا بناس نم يالا

 ضصنوهاذهو نكلا نفاس و لشمال أقلام 2 راوهو ءالبالا نم
 وساسو مالك ضصوع ود

| 
 ع٠ س9 ع 9ع

 أومز "نادم رووا ناز نإ ماس ل م6 ؟ نرمي دلرزعلا لزفتلا

 9 يو ها يت يمد 1

 اهسفنتقلاوالادت هل تركو هيلع تت اهح ولأ 1 رااتأيغتو مد عصا ٠

 ينسي

 تأمفن باوصا أوفرععت :وهوىرهزالا لاق ف 0 وح ارق ههيلع

 ١ نحارلالوق اوةهنمو ءاغلاب

 وه < هو ه7 6 <

 50 تقم لالدلا قاس داعل راما ثاني
2 

 0 هم له

 ثيدحلافرّركت هر رادار رسل اف هنملوقتار او نعلاءىلاو

 داهالو بغا لاومأ نمنيإ ملا ل هساموهوهف يستفاد لكلا ءاارك ذ

 ع

 رورو سوو ساس نعاس

 كل اري موامهلاما.هتءا همس اذق ودحام و لم لتكن الفات نان اههنناَل وس اتلاف

 و 9 مسس-98م همه اقدر مام 01 م

 هئعهللا ىكررعثد دح هدمو ياني ثاريملا ن نماههةح عجرتسا ١

 و ةرسصو م29 و < وهم و 0 و وس

 لاملا انهتأفتسا وأيفتئفدق و 1 ميد واجمل لد انى 20 ىقتسنابلا ًاردقاف

 2دم وو م

 بيذهتلا ىرقلا لهأن مهلوس لعق ءافأامىاعث هلا لاك 2 . ب ٠باعدقاافأو أرقم دحأ

 مهناطوأن ءاوآ م نأبامإلاتقال هتيدَفانُن ةلاومأ نم نيد لأ ىلع ىلا عتهقلاًدرامء ىلا
١ 

  1د 14 5 مو - -

 نم هبنو دفة زحلا ريع لاموأ مهسؤر نع اهتودوي يزيل لءاود اصيو أ نياسمل هولك
5 

- 

 (لوا برعألاناسلأ /1 ١-

 | كوس
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 هم رس سا - 8اس ع 28 . 1

 هلتلاموظوتادعلاءلظلاو ىتعلاءالانوك,الوفتلاو اها الظةاشالا ثاعتب اوراهنل 'فاصتنا

 ٠ َ ا 4 0 م 1 م . 007
 ذاهتنكما (ك 4 لىممأ |افضوقز ولن ذمه هني دقو سهل اهئعّتقرضتاامى دلل :ءىلاو سهلا

  5ةم او ع د< م 07

 5 ىلا عضو يلو اهئيف فان أتيفتواهو.فرثك ةكفتت'افوتأ فو 5 ه رس امن

 ودل تدلل ىرهزالا اهنيك بلعث نعىراشلاوكتو لدالاى عتمة هو

 مولاق سلا بلع علطتالىذأا ناكل 0 لاقي هريسغلافو * *قلا نمو ا
 ود

 اوله اوه توست اواشن أنقى در ّ دنسو ناوصل اهم 0 ىشولاق ثيللاريغل النه وشم عفن

 | اش عنك راع ره -تآرملا تأيقو للا هفوزالوطنم م مسالا ده ه_مزرل

 0 رلااهنيشتعب :“لاةماغك ن ءوملالةمثيدسلا فو امهكوترمشلاوعر لاى 8
 روض 95

 انيماهليمواهك رك ىأأ يع 6 رلاجتنأثيحنمعرزلا م_اطاك ةباورفو أ ه5 رو

 هللانأَن هولعأفت يلة لشساسن عب ن َنهسؤر ىلع: لاَ :ًاراذاثي دا هنمو الامثو

0 

 كلذ نماهلعراص يح ّند 00 0 !تّدملا سام رو 0 هدا نول لمقال

 يدا يق عفا انعوعال تاهكد رد ىأاهئيقبام

 ثا يع ىلا ودور هو م5 م 2 هوو ع

 بظر رلا 0 424 6 درع دشف تولي نلف

 ا "يي وو يو هد ص

 ممالاىلاَتنةلاقب ودع ويت اقأوميلا عجرأو بوضياف ىنيرحالاىلاءافو عج ءافو

 77 سود امص توج

 ىدىلع ءولاشح .دلاىفو تمافاوتقدعب تاك اذاةديد علا لاقيو ا

 ارم دارأاذاةءافارمالا ىلعان الفتق لاق ديزولأ رامي خوج لاو هيلع لا ىأوحرل

 ةزعريشك لاق ةامك /ةيستاوبالأو هريغمأ ىلا هتلدعف

 4 و5 هد 9 مو

 رس 1 ةننلا قافآ او 73 #7 0 نبع

 1 -- ها وم م م ل

 حولا ذبح اوان داو م *# دحأ و رعشولورسباو دع دس و

 - مل رم دع

 هنإو ب سلا هب نمل عبر سالو لوبا ولا بل نءاومسي أ
010 

 (يسسكلاب اب ةئيقلا ع نيس هناو ىنارمللا عنان ريخآلا عوج لاى ةثيفلاوة يلا قلاعب لهب

 اهلالخ لبن . ةتارشإ# اهنعهتاى كرة ثناعشندح ىفو عطلات رح أ ةقيفلا ثم

 هي تاه مص م 26

 سلا ع نءعوجرلاَ ل اةعيذلا نزولا ةسئيفلااهنمع رست دن مروا ذعامةدو#

 م 1

 ىلاعتهننالاق أهيلاغجرودنسعو مكن أرض نم ىلوملا فوري و نالاهسبال دق نوكيعذل

 ناو



 ندماهشرَك تامل وْتملا مالباه+ واهو رعتقرشاهجر ورع الو لوس الفهاد

 دفنأو نيعلان مال دز هلا كلك ىلا (ا) عضوم قع و

 1 ضنا

 01 فال فعمل رح « ءاتلالصف

 هم 3
 لاقي ءاداهذ:أو ه ىلا ى هو ىلتدقانو 3 و

0 

 ها“ ع

 ىامت ةرسكتمةقان لاق مدع هقا عذر عوام طال هولا ناهتافتناةَّدَش

 2 تاق انفسواكنطبلافعادمذ خب ؛ىذلاءَقملااهقور عرش" قدي هالواذك الواذكم

 لوشد الا رود رات اوىتنالاور " داللاةد ,ليعقوامدهتمرد#قلات' 0

 -ٍ دى 22 هس -

 ءاملا هيف عمتج ل طاغو أر خخ ىف رقت ءقشلاو "هل نمد ا اذاَْفأىلار ءالانا بلا

 ىف رمش قلوة طسوىفةرش اك نفل لمقو ض رالا طسو ىف نوكت رف اكو هل قو

 بلعثدشنأو قتلك 8 او ءاوسامهو لاقدر مال اوأ ةرلسا فديبع ونأ كمل

 قتلا جو ريغصتلا ظفل ىلع "قفا لثم مهضعبماو 00 نمط *ققلا لم ردصفف 98

 قدزرغادشنأو اَدمَضرالاَقمتىتلاةيدؤألاةئعملاوُد 3

 ااعشلا ةمقملا لدن و سيك نيام نادلدعُتأ ١
 سن صاضص 2

 ا

 ىنقلا ن 2 نأت بءالعلاوبأ
 قنعلاةبرسضهيفرسسلا ا انكىنيلاماموُدوج دقو :

 ءايذأعدجلاو ل -ظلا هلق سعت ناك ام* و 1 (!ن)  عتطعزيهفلالافبوقعبةياورو

 رعاشلا لاق ءوفو
 2 ا زو و هع

 لت اصآلابهئايفأ ىف دعفأو د ههامر تلات الى رمل

 6-2 “م 2م ءدنو هع سم

 رو سمعا لظلان ملاو ءزلا دعب أم ءٌقلا حاصلا ىفو للطن هيفاشتو لوكاس ىلاءافو

 ةآىها نعاهب ىنكو حرم فص

 قود يملا دن“ قلاالو « هعيطتس ع دري ملطلاالق

 *قلاوسمشلا تسسلم اتيكسل !نبالاك باج ىلا بناجنمدع وح -راأق لظلا ى اعإو
 ه0 ىور

 لظوءىقوهفهنعّتأ ارقنيعشلا ةيلغ تن املك لقبر ن عد يبو ىو سمشلا مسام

 الطايف يزعل زنا فو ا ةىالالطلات قت لوف مشا هبل نكن لامو

 دءباهعوجرلاالقاٌوشَتو ىشعلاب لال اوشو لا ميا لئامثلاونبهلا نع

 فاؤملا ىلع هي 8 ار ددسأ#

 ةأسهالل يق بدذهتلا ىفام
 هشقتفاقز ردا ست لكن ١

 لاش هلع ىدسعأىأ

 هبماع تدعأف 0 اا

 نينلكلا نب لع نأ كلذو

 اذاى :راوملا طاخت امك ةيلك
 وبلا ةبلكل او هلعديعأ

 ىهوةسرلكلا ىف طيللاوأ
 عض هوم لخدتفةمثم

 هديرراخلا لخدب وزر

 ريسسلا دمع مع دوادالاىف

 مضيف ورتك ها طرخلاو
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 (أف) 5 |!فقرح د ءاغفلا لصق 1 1

 9: رات وكما ياو هس جمس بم هددت +”

 هس ا صمصأ صمضا 95 ىو 88 وس

 هنموتوملا | منيعأ ف هلأ مالسسلا هيلع ىسومثب دس فو صخلاوقشلاءّى لاو اهو

 ةسورر سمس و م ُش

 1 ا صخمىانامرلابسههجوى قفا 0 د1

 2 0 م 3 عد هدد ءو

 لعفلالّقنف ىمكت ا هاربا لبس يالا باكلا لد اسمنموتةشناوتةلفنا

 لعافل اوهزيمملا ادن ؟كادوتلل اكرءزوحالوازمم لصالا ف لعاشأا جرف قظفللا قراصف

 لعافل اوهناك دازيمملاعد_ةنزوجال كلذك لءغلا ىلع لءافل اعدهتةزوعالاكف ىعملاف

 ثدللا ضيا نإ عيارات ولاق ىنجْنبالوقاّده لعفلا ىلع عملاف

 غلب اذاةيلها ا ف بر ملا تاو 5 ىقفيداك كل اتأَدنأونيعلا تعم

 200 ا -

 ديلا هن عفش الى الجد هحرسو اهتمريعب نيعاةفاشلا مهتملجررلا لإ

 نيمو < 7 جاسر

 تاقفاملاو ىَتْماَتِب و #* علا و ةفلا كتم
- 

 ريراهلوق ا ابعدامتيبلاذهفإ يلا نعم ىرهزالا لاق

 سس 57 د سوس 2

 4م و كس را ا لا لا

 ا نعاهتئانلتقيشن 25 - 0 اياه نساهم ىمهيلا تاق

 صا سا ست صدع اس ان سس سم 9ووس وَ > الو دس م

 0-5 آنالاك مث امبتعبن "كاتم ا نءةياصسلات أدب حر 2 اولمدلاامفتو

 س 2 © 2س انا ههه

 اتونج هيزايزاشلان و 3 ىراردلا مقا

 نموزابزاخهءوصنال اد حاوانوصال عب ناتوصامهوهيبابذلا ىمب الا توصزابزامللا

 ص 2 ع

 لجياوق نيا ورا ريس روي ا اولا زإكحإا ةلرئم هر َرعأ

 هلبقىذلا تملا ىف

 اننا بها رميا * قازُار ناس نا

 ةءاصم ىلا ةانئ اص لاق ولاا رجلا اوضرالا نما هلدهلاو لخبر هد اسقف اسس لج 5

 هبتك وم كحملانع
 حامصلا فو داولا ص ّ ل "وقفت ىلا ايا كلا براقتساهر ل ةريالواهيفدعرال يدعم

 اذهلثمنال طلغادهولاف ءايقافدعجب عا 8 قو عاود سأ ار ىلع ير ىذلاوهو

 عامتجا ةركفزمهلاب“ ءاتقافدل_مأ وءام اسلاك ع . اول حلا ايقافلاى ا ا عملبا ف تأيإ

 فال لع نوكتة يقر ةدلجُقل لاو ءالا نبأ ءايفوالا تلف فلأالا مهني س ءنيتزمهلا

 ءاساسلا ىلارعالا نا .دلولا سأر ىلع وكي ىذلاءاملاءاسن اسلا ىجمدالا دلولاتاماهتششكت مناف

 ىلسلا



 وي د 2-2 ودول نير م”

 يرش عن! رس لاا ءالإو ع ٠ اقىتألاو 00 رس ىذلاوه

 باعت كينسلاو نق دكروفو ا د املا بلا لويخدأسَدلا ىارعالا با نسا

 ه يبد ل” هدث معو 0

 ناطقا وسم ل آنا جراخي 95 هدا اا

 هم ع5 2

 ّ ابدأ راف نعممي ننال د 5 نطقلاءو قمت ملا اني او يددهتلا قو
 سد 2

 5 2 رخ ا زم-هريغوزمجب ا نا كك سدا تا والو

 اذا او وا صرملاموةلانأثةديزونا رقما سس ادن هرسهظو
 سو
 5 ميس

5 

 م سور ب -وو دى ه«<ع

 امقار بس< ناك نم هبايعبو #4 هو بهو نأ لا الع رمأو

 اك اوبلات الويك *« مهمق تاقثلا ناوعإاشكت
 يت هع هدو دل عل ا ال ل لا 5. يا

 او دوج انفتاح تى لاق (ًامنإت اسفلاق ١ وتس! نمر علا أ نمثشفلاح ررب نبا

 6 عا وم ا اق

 لاك هٌمَمْطأ ل جر لا ٌثأَصف از مهلا باءىف ىددالا نع دم ءونأ (اظن) هلثم أ كفو ىلإ وغطقت

 هتمطأ ذا ااه باوصلانال هركشي تألق حولاك فرخ ااه تكول

 ل 3 وٌسطْالطألا و هلق ناطخلا و سطفااأطقلا (أطف) هعصوم قد ؤدرك دد-سو

 0 204 1 < ع

 اليَفلاوْيَقاَسلاَو ويقدفنألا أطفآ هجولار ةصأ هس ىأر هنأر عيددلاس حقو رطفلانيبأطفأ

 * اطق ىثنالاو ئاودوان طقردصلاي و ر رهط لود قولا طول وحلو
 هو ء<مم مه

 هريعل رهظأطذو هع نماطتاذاريعبلاّ ذو كالذك رول شأنا مشلول ا

 ع
 طم او 3 همع 3 4 ماعلا مالت و وناللفاط انت .وى->د را :هياعلج

 ل وهن نر مص ل اصعلاب ه لع واط طق لعق لعن و ورمل اطقأ رعت دريعيلا ماتس

 اذاًاطَقَّوطةألح رلاتأطفديز زونأ ءاطس لاذكه هرهظ ىلعدي رض ءاديقو نا وع أقام رضلا

 15 ءاشلاب ءاحاعرو هن ىرو لس أطقو هع :رمَص صال هياط كاب ررهظب وأ ضي هتبرسض

 م -<# هر م

 اعاج ماج اذا لج رلاًاطفأو اهحكنأطفا اهُولعمَل 3 ارملاأطقو قمح اهي أطقو 2 ءيثل)

 لجامدعبموقلان ءنالفأءافتلاقيو نّسحدع هقلُسءاساذاطفأو هلا تعستا اذاآطدوارثك

 نيعلاهَ (3) اهاتعم فاران 0-5 و عد د6 هلا اًوط امم يلع

 نعام ”واهعلق لبق :واهرم 12 اا 0 انت اهأ وى رامنامْهُدَت 0 1007 2 ود رم | و ا
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 قل ةم يلع نكي يسوق نابض وخيال رن واثر دما ىفو ىنايعللا

 "مهلا لادلانوهندأب هلوق
 .قعقوو ث ند ةدامؤفأك

 ةعملالاذلاب ١ ط ح ةدام
 مكمل نمةضسن ىفاملاعت
 ىيينصم تك



 ارغلا طيضوللا لدملا هل وق

 لصالا لعزمهلانمكحملا ف

 هتك ثيدلا َّق اذكو

1_0 : 

 حلازمهلا كرت نموهلوق
 رلهبا هذ_هقلعتت يرظلا

 مو

 اجا ا «"ل ا افامتءاحنا اسال !برعل امالكن موه ىردد الذءاسقلاوه اذهف

 8دءو

 0 1 طومرب غ ف ث.دخافدروو كلذ نمناسنالا قدام

0 28 22 

 ديَصلك لئلا واهتم ىلا ليفو حولا روصةمزومومأر ا .هلا (أف) ةرملا ىلع دمرعغ ن . ن*

 ةلاق آيل قل لسياًئاتسانانأنأ ثيدل اقفو ! رمل فوجف ظ

 دِيَصلا ل لئاقلا لاك ت تأ نايفسانأ الاه نيتسهلملاراخ َنَدَأَ يحلتنانَتنكحام

 ينالااتاعل#.رديلعملا ىلصىبل ادارأود ودة ءارق 20 وروضقم!ر 0 فو

 لو اهنأى تعد ديبضلا فسح >ولارامك سانلا يفتن :1لاقفمالسال العش تاغ

 ينحولارابحلان مرق ديس نااوتردب وح + لك عينك بح اذا هنأءانعم سايعلاوبأ لاقو

 لج لل لثملا 1 در طمف ري-غلنذأ أوه هنأ كلذو راحل ايقوجف لديه رغصا ديصلكف

 عج ده قاب ىالنأ لايك نايك“ ةدح باوابنمتاجاسهانوكم

 ىلهابلا بع تكلم لاف لابج ولم لثمءار 7 ارفأإرغلا

 اهر روض الا غار ياك ن طو هاوضف“ار ةاناذ ترا

 انف ءْرشنأت بلا نعم اهرب ىأاهر 3 عدد لوبا حارخإ رخال غارراا

 الا ادن ابشلاو رونو ىدسالار ذحو ارفلافزمهلا لم ا ناذا اك ا

 .ىمدألاهدشنأف

 قايم هاعلا قابمدتكن عطو « هلوضقءارغا|ناذ اكبزضي

 ىمدالا لا ةفورهلادارأورعو: أل اعف اورددارأرعاشلا نأ مهوردب رقي تاكو رحل هديب ب ا

 ع كا ومى دبل افيفذتلا لعوهامنافىرتسف ١ ارغإ ا انسيكن مواوتامأفو 2 .داراذكم

 دقهانعمواهلقامج اةةنالاقلآتادنأ ةزمهل اتنكسالف فقول قلعة سلم اولتسسنال

 ر ررعاذا ل->رللالء ميرضب ىجددالا لاقو بلغت كلذلاقدعباتلاعأ ىَرتس :راسفز 0 اىلاعانبلط
 عش د.

 رظن:سةيمالا فان ”رطن دقان أم انعم ل دق ودوسةبقاع لال امزح ا انصب حام هر هلا

 عطقت ى ب وثلاًاسفت و 000 اس هأسؤو [سفهؤسف 3 ب فاول ١ أمن( مر ع

 0 هلم مى هس 32ه 989 اس »ندا لس

 هر ددمأ.بفتوهمسفت بوثلا تأ س فو هز هر طهات ,رضاذااصعلاست أف ديز زوأ هلاماستاو ى و

 لقوم نرالااسفالا واصعلاب هر لان ل 1و اان لاه و رد

 ” حج بسب

 وه



 2ظ0|2010100101001010|ط]|/و1 ]| ]| 0““ 777719

 هيضغأثفو لح رلااثف 0 َتَعَدقناو هسا ذاتي مالا] ءتْننكِبا ارعالارداو وأ

 تاك الر ناداصأو ىذا ام 5 ةرلانإ !ربلا ع نمريسسلا ىفمهلامأن مو ٌيئافوهف مطمن 8

1 - - 3 - 

 وهلدابز ,زثددح قى و 500 0 0 اجهِيَضَع ا ا

 16 (أغ) ةزمهلا فرج هي ءافلالصف

 ساكس ؟ رك و < س5 موو 000

 بنود اسلوقوُوَ ؤتفنام ىف سويرك ذ ذو :هللأت 1 ىلاعت متةوقك

 ك0 8و < - 2

 بدلا ممرفاوح مص 00 هئاوق حوران مدنأ

 هع

 م وقت م هال ل نعئكورو لشد رم اتقي مدارأ

 37 0 هركذأتنقأم ود هر ل لاتالتينك اذاكلذو ا !هركذأت انام لوقت تت ولوقي

 مك -َ و دع

 مس ل لآ 29 0

 وها و ةوكلنغدت 0 اذا انفال عسا و هريع 2والوشي تن ويسجربكا ١ امفدوعف

 لتس لس #١ ملص تف ه 295 سوم 00 0

 هدا فاما ياسا ءناردملا ًاوئفوأْئ ةاهْؤُمْس تداول
 مهم 3 هس 2 مو

 قار سلا تا هام ةماملككاذكو هتنضماذاًنكءامل تمون ' كلان ددر نكس عءويم

 ممل سومه صاع س

 ىدعتبا لاق ةحدقلا دقو دراما 20 0

 5 وِ ”4ن 2

 و اذا 24و 03 اهعدنكمهردقانيلءرومت

 م5077 - يوم هه مدعو سدو

 دير 0 يحيل اذان ةف,نبللاانفو تيمكحلاا ىلا ب ونظم بيذيتلا ال ل

 ماس 7 ولسا ف مه ب م 8 هم

 مو ا

  0 - / 5 4ص ٠ 122 25

 ا 2 0_١ ه-- 5 - 0 89 6 92ه

 روم :ارابعأ قطا و ا 6 هذعع؟ 5 ا

 ءاسندناتلاك ريكو
 و هس و مو مو -ع9 » هضص ه<-

 لفدهذ لوتست تثق !تاقاذا * اهع ومد تيتا .نمالأ

 1 / 1 0 ِء
 دأ رم لااا اورسسكلادأ دو محال اد 0 وللا نا !ثدارآ

 رب
 ريغ نم هتغنمءاجاذا ل دقو 5 رعدمل *.: نأرسغ ن مهياعمج 2 هءاشوأ انس .ها> اف ماكاو

 ىلا ارعالانبادشنأو بسمدقت

 و2 و-و .

 هؤانثأ ف دغم ليان 5 هؤاصتفاءآافذاهن أك
101 

 سا محم ع

 ةمضة مقيد َمقداص ذل ءالانا لاو دفء هل أ نمثليلع مجهاملكو
 ىلا

 هبل 5 ةزاملاىرطقو امءاسقلاو روض مالا لا واهنطت مظعدقانلاتدف ىمصالا
07 71 5-9 

 و 9 ا و

 دير ادام تح رح تاقاذا لاقفهنكمومالل اوتاالا, ىلعت ,لعتساوردصملا عض هومهوعضوةءانؤل

 كاد

 قوهادك تعدقناو هلوق

 نيعلاوفالااضيآ مكحلا

 هعمتك وشك غلا وءايضلانال



 1 يدعم ورا راقب 2 9 انني احا ت0 000 اناا ضو يف 26 2س 8 هج "اا | كيفرق 3 23الى دسك زل نقلا ال الس ٠ ا ل نك ع يا ا اس ١ بمب د اري“ ل دس ١ نع زكلا) سس ترا هذي 2٠ ل 78يناير نيكل ١3 ىكعا
 ا 3 , لل "يار 4 010 0 يلا 0 ؛ اا 1 اا 0100 1 1 1 00 51 دولا عفا
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 يعج مدصمع برو هيمو ربصعما

7 

 (انف) ةزمهلا رح ع ءاقلاو نيغلا لصق 1١14|

 13 م1 200 5 - 3 5 - 3 ع 5 9

 مهمالكر بك اولاق س«هدمعنود. رب سعشلا سعب تررهو سمشلا بع تداآرو سءمل ابعمه

 2 ّ 3 2 2 2 هدع 5 1 َث 2 5

 ديزو:ألاهامىد:ءلوقلاوسانلا ضعيلوقاذهولاك !هءوُضىَأاهمَء نس ام لاقياهءوض
 م35

 ديرب باه سنو نع ىك>و ةئيتلسإ تر رهو همت 1 سعت دمع لصال ا ىف هنأ

 ةج سرج الا نس ال ل ل نممهنمولاق بها

 ءاوتلالاو ريسعلا ةوأدنعلا (أدع) لس رلا عسي ودم صقاناهعوض سهلا ب ءوابع

 ركنا ةوأدما موضع لاهو لاق ىهاوذلاىهأةوأدنعلا ابل لاو لح رلافوكي

 72 6 سهم 5

 اذهلاقب امسعتواف الخ ىأةوأدنعا كن . رطتءعنإلثمافو موضع زعبي( و ةعيددلا و
3 ّ 

 ىو ا م 5<

 نمممسالاةةيرطل و قسرختلل ةدشدش وتشاد قانا لواطملاو تيكسلا هادا رمل

 007 0-2 ل

5 9 5 

 نموهم جضع لافو .ةاعنف ىلعءانب وه موضع يلاتونيلاو فعلا نوكسلاوهو قارطالا

 وه مس ال 9-5 هي

 باح نكلودل هذ تيمأ دق لصالاوةوالعفةوأ دنع موضعي لاقونات لد :اردزمها اونونااوءادعلا

 همقلخدت ئةترعلامالك عنيجب فن سلو ليوافالا] م ا وسلا

 ءاعوتباانع ةغل ىهفةءاطءاماقءامت اع راع ا و و ًادنعالا هن اً "لص اق نيعل اوةزمهلا

 1 2 ا ل9 د 2

 ب + ربى وأ َدْسوُموأدقوُموأ دمع ةقانجلارعالا نب نعرمن ىو "اهوى ةغل

 ةمملاني_غلابىئا [رلاهفرعي ودفاع هلع «(أبغ) ٌّ (ةيهانيلارن)

 كلذكوقرغلا نمهنالةدئازهت زمهءاّرفلا لاف ضيقلا تحت ىذلا ضيبلارمش 3 ةئقرغلا «(أةرغ)

 ظ نانتدثازةءلهطلاو ةّفركلاىفةزمهلا
 5و هس 5 م يك 37 9 هي 0

 ةأفافلاو لكن اذا اهلا دادرتركي ىذلا لالعف ىلعءافأنفلا ًافأف ءاففلا لصف
 1 2 م كمه ) ( 8 12 0

 هنو ةوتأفأذ ذأ |صاو ريصقن ةيودعءافأذ وأفأف لح رو ًافافدق وم الكلا ىلع“ اهأ ادلع وتاسالا ف ةسدج

 و :َ ع 2مدعه < 006

 ةًافأ ودنا لسنا ىلع بلي ءالا كاك مالكلا ىف ةًافافل اثنللا ةافآف

 تأتكامو ترد 0 فام 05 مكن اغلا عربي داوخو بن يدل انادي الار

 رهدوس 4« بيس ا

 زم رامعأةبم ةريخال تفاوت أتُف بصنلاورسكلاب نانتعأه ذأ
0-1-2 .2 

 ير ولم مىهفاه وع وامي فيل مس نادت عال يكلو ىننلافالالمتسيال

 وهو وتنوع و اطانثلالاءز_هنمدخت 25 رح وارعلا تقدحاع رولاف اهئاوَحأ بلغ للم ظ

 تيل



 ةلسئورو ىلكلا لاف كل ذوخودوء.طثوهودبعتل ك انإهؤواعدالولىر مكي لهشام ىأ ىو وكي
 قدا ونألاقو مالسالا لا كانادذاعدالو كالمنا كقاعدالولىف ر مكب عّتضيام ىأءاّردغلا نغعأ|

 ليد ةو قد ص لجروهذ بهل ابعد يق ذوات ةثاما رجا تاكأذأ الفي قاع راه لان أ

 دحاوهتدسخ ا وهثعل دزاو# اسءاو هيرضماوودستعامتر ونس بزب ننال كوكا هناسىأ

 ًايعمأبعب عاتملا[ .ءليقو ضع ىلء هضعب تلعب عاتلا تاب و هأيهةئيغي هامع وأنع لالا ام وأ

 لاقي وىرهزالا لاق شيا ةيبتز مال سنو ناكو شدلاو ليل كاذكوأ هامه ألك هع

 نمر عد اعرر أربعتو ةثيعتل يللا تأبع 3 را الك ملول ةقيعت عال أبع

 ذقو ع مت عو أ مءش سلا تأمعل اة المل دلل دلال س قاع وعنا ١

 5 و م هه خس 0

 ادسأت صيدم زوألاق هاو

 ةئمعأ ا الا نم نال ا وةءابعلا وأيبعت وةسعلهب معو هش معو هوبي تأ ىوريو

 ايار |أتاتعادق وكارءالا نبا نع ضنا «رحةأيعمل ماب 31 منول ءابعل جرو

 سنلاوشوْاد لا قردان يما عاب لا 1 ءاشنحالااشالاو

 ىورو ىرطزالا لاق لص أوه عأس مثلا بع ةغلوهأ ىردبالاهءوض سول بوب هفعتف

 دشن وام ةوضدهنأ سهلا بح انج اصأ عج العا سمرة از

 « 4 ا 9 سر ا و ل ا ناسا نال
 . / 3 ا

 اا (أبع) ٠ ةؤمهلافرح « نيعلا لصف
 0072 سس ن) 7” وص

 يدك د-ةفئقاعدالول فر مكبأ راميلف لامن ل اوقهنمو هغازوم افرح نيعلاتألتعمف

 ًامعئاملق هلوقف لاه هناد ها نع مضض نبا ىوروةاكشمةن الاهدهو لاه ان

 هم 2 هر و ْ 03 0 2

 مكل نزوى ايوان لاك . مكن دمح والؤل انة ٌزاعدالول مكب لع ام ىآ ىر مكب ًاتعداملق هلوق ف
5 5 3 2 5 01 

 5. ودوم  اىكهس 9--- و ه5 1

 *كننعلا لضأ وك اق ردقالونروىد:# هناك امىانالغ؛تا.عاملوشناكا كد دخول لول ةدْمغ

 نمل جر نعنانعوأ لاند ًايشددعأل ىأأي يس ؛ هنأ ,ءامنجرلادبعوأ اقره *لاكو قتلا

 ل :

1 

 ارسلت عهريخ لاعو هئيدح نمالوأ ش هنملبقأ ل ىأت الغيت ابعام لوقأو لاكش لكه نمل

 وه ل ةو.م غو 010 همءو دو

 66 ة9سورم سد ذ م 39ج 6 سماع وساحل 25 # واع

 هل 0 9 هوة 2 ورم م

70 
 هم هد 4ه- ص و هَ

 ا ما َجَء» 5م هن 2 389 86 5 5 زو كد

 ةومعل صالا وسلا أع وق فرعلا ممن اش :و مهعضاوم ىف مدت رك ًاةنمعت ؟«هتنسعلاشفزمهلا م راد

 3 , 8س و ءوس م هس هم يل

 تورتيلا د بد

 8 5 2 ِ 2 5000 وود 98 طوم

 ذا طر 30 عار

- 
38 31 8 

 و -ش ووز 0

 اداب ئنخر + اواهلمر ىلا # ترس "مشل بعام تراماذا
- 

 لاحةيدنز 0 وأ لاق اذهرفة شررقوم سند ,ءامأوالاق اف ءوتْض دو نعشلا بعولا هيسثالاق

 (لوا برعلان ال د اه )

 لي قثءابع لجرودوق
 ب ع ةدامىفأم هدهاش

 مكحلا نم

 يطئلاءابعلا سا ةوبك#
 تاسالارظنا ىرهزالاهركدأو

 هسدصف مرتك ةداملا لت ىف

 ءارلاب "ىمهرس او ةلوق

 ىهوماللاب دعىف ىأسسو
 يعين هتك ليسن اةياور



 ندع فويولا 1 ا ا للا ماو سر و ا ا هديت وي بهو ل 10 007 34ه د ل دو ع

 (انع) 2 ةزمهلا فرح « نيلاوءاظلال صن 1

سللا ةريثك لرب تسيل ىءاملل هّصوُصْعْنا سرفلا لاقيو حاصصلا ف ىرهوللا
 ا هماعد ,ؤ رقم

 قاس مهاوق قمل, ومشهملا هسلو ماللالّتعملا بان ءانههءامظلاتو كلذ ىرب نبدمتونأ

 : اهغمىتلاهتديصقنيطلاونآ افا و معلا هليلقع ًاءايمظ

 اثم اهلاهدر هنأ د ةرمط ص وصلا ةيماظح ف

 اذهنمو مهلا ةريثك ”لدربت سيلا م بدر ينالزم هريس غنمءايلابةيماظ تلفاسغإلوقي تاك

 ىلا ىمظالهنا ولا قرم ناك اذا سرها لاقي وبذا ءايمظمغشو ىملتأ خمول 8

 هنوو زمهلااهيفل ب الاو اهيفِجلا دمعة تاكو لها يف نكيملاذاءا ظل هصوصفنإ

 تيكيلانامديشلا  اسرف فصب نحارلالوق

 لال ل جرم لعد ذو 35 لالغألا مام ممم هين
 سس < هك

 4 م5-35

 #* لاهنييرش نيالا ىلا #*

 مل م 7 © مح 98 سوو

 ئهظوأ ءامظإ مط أ دقر ماذا سرغللاب و معلا ن هلت ار ابرد ةأرمسو .و ةامظ ماو هش

 ارو في ناوألاو ٌةعمطت

 و ه2ايو دس ص م5 يو س رو رووس و * رت < م

 هز ماهل ومشلا ىمطت 5 هلد <« قيف رلاى طأ او هن هواطأ

 ىلع < رلاةءامل ل بهث نيا لاقو هسانتكيو 000 رعتلا هنديءامرصعلاىأ

 هت اساذ بيلا لخفلصالاو هيلا مفاصنإلقو هس 3 لعق
- 2 - - 

 9 مورس تا -

 نم رعلانمو روصةمزوه-هموهف :امظ ىيظردبسمروصقيمأ ملت ماذ هءاكر 2

 حافلا ىرا رلا نمر جدالاءاملقا مهلا أي نمو ءامظلا لوقف

 عجباو ناك ث ”ىأنملقتلاولخلا ار كيلابجبولا .( ابعإ) 3 ( لهما نيعلا لصف )

 رهزلدشنأو لاقثلاو لاجل ىشوت|نعإلا

 ركشإلو ديرب رغيف اسشسلا نعل رقألاءثعلالماحلا 3

 امهو لدعل اهيأةعلو لائم للا يلام ركشالوديريغلىورب و

 عسمباو ل ْ اول ذعلاك و ا هريطأ وذم اذهببءاذه ولادعآلاءايعألا ون ابغ

 يرهزالا لاه هيلابأامي؟:ا.عوباعالمو .هيّتيلاامىأ اين الي تا معامو ءابعأ كاذ لكن م
 فرع الز و.« ءوهنأبعامأو لاف عتبصأامىأس مالا اذ هنأ مودل ألاألستمتأبءامو

. 



 ا 0 (أمظ) ١ ةزمهلا فرخ « ءاظلالضف
 د < و 2ه- ١7و 7 . وم م

 الو طم هيصيالل زا وا ملوقو رينا يانا هكطعدتث اذا ةءامظو

 ا عي دى 2<

 تدءمكس !١لاه شاطعىأ“ امم 00 الاوز امظوئىمطظوهو بصن

 وي 1 6 اسس سس )و

 ببلأو“ 'امظ يلقن معو 3 0000 ىبلا لأ ىوذمكيلإ

1 0 

 ءامظملج روةمظتلا كاذك وهتطعنأملقأ و اصاخم نكن ناوعز راوتخامطقارال

 ريطرتن ةرعمالوة ركن ن اف رتل انا ارت انو يراه ذ لا ىفايعللا ع نعشاظعم

 نيد ريشلانيبامملقلاور كحل مظااكلذعبجب نسم ءالاؤتلل ذرادأو قاتح اهئاقلىلا

 نالغل لاه مط عمج اولا ةباغدلا هامل ن ءلبالا حو هو لبالادزو فر غدازنيدزولاو

 مهأوقو هن ةناومتقوىلا داولا طوس نيو امةامّلسا* ا .”امطالوسقو رنا ل عاشلام ب درا
 همص مح

 سود 38

 نمأهظرصقأ باودلا نه: م ند : ى.للالاق اتت الار 4 نم قب ىراسجلاءم لرد الا تنام
 ساما

 رم نيترح ياسا موبلكنافلادو اعلا نسارشاباوالا 00000

 © سح 7 مان

 امون راكوماذاز بلا ءامللا ارصقأو سيو فارس خا ل ٠

 انامل
 هر

 0 الاق ضرالا نماَمَظْلا

 هومطم هيعاؤال اد 5 هله ىَذّقراهم قرع قو

- 

 م2 7 5 وو ا

 ىطعاماهنمح ال دمت ناك ناوذاعسدل دس قو دةعشكملأ

 < و: دب صوع بو 7 سن روم س و 2

 مسلاب قس ىذلاى ةوقسملا 1: ءامسلا هيقستىذلا ملا ىمظملاريعو ىوقسملاعبراهرشأ

 ملا ىسوموبأ لاقوريثالا با لاق لا ا الملا ىلانابوسنمامسهو

 ضرعنالوز ملا ديو لتعمل ف ىرهوملا ءركذوةباورلا ف ىعب ءزمه رف مَلا ءاصأ

 :وأامزَك وملعب هنت رامعلل الملقن [هظدح وو انك د [ىلدعملا ىف قد درك لدسو فمر |

 00 نأ رانا

 مهجالو تن امظ * الة فيصصاك | هبوب رت رو

 مو > هد دو حس و يدور 2 هو

 7 ةراحت ناك اذا ىاملظ حب رىمدالا لاق نذباةسق قرم و معللا ةقرتعمىًأمظقاسو

 ايسلاهعديةَمْرلا أ اوذلاك كفار دل

 سوسو نه م ا "0 هع ةذوصع هم

 جوملا يعلن هى ابكت * هدرطن :وانايح أ دقريف ىرجي

 اوبر ت1 7



 اك 8 هع منكما ل تزدال يق ل تارا مف لع ا انا ل
 اني ىلا او ايم اي 2 1 00 ل

01+ 7 4 

 (امظ) 7” هرم زل «؛ ءاظلاوءاطلا لصف 11٠

 قدزرفا !لاف

 دودسو 5 هد

 ف 1س وللا ىلا سوس د هديتي راو
 سايس

 ءاضيسلا ضرالاءْن طلاو ىوهلابل لا ءنطلاو طاسملا نطلاف نس را نطلاكارعالا با

 ء مهم 5 بس هدم )هه س

 « ةريصت نعل اا ا ءادفلادشنأو ضرع فياناتل ىهوةضورلاءنطلاو

 فمن :رطلاو يزل لثم عاب تلاد صادق "ىث”ْنطلارداوالا فو ةببرلاىذلعمأ

- 

 و همد 2 0 0 010

 اذاتأنزوأو:طتأنطو ءادلاوةمهتلاو ةييرارسكجلاع نطلاو ٍدماهلادامَر || مءارعسشلا

 سس 95 ةهسودعدو

 ةردص كاك اذا: :طناال ف ئنطو لج رلا كلذكو هبنجم هلامطَق 7 ]طاب عبلا“ ىطو تيبضتا
٠9 8 

 لاق حولا ة بق طلاو ىلامعلل | نعةمهلاىأ ؛ ىلا ْنطلاَد_رعلهناو هجر دم نأ كسى 7

 نملتةي امحاصشعبالكأ د ا ةايماز هيلا هسفتةئانخ ىأ تطدنك د ري

 ىراذا كلذو هطماافو 200 الفرا يدي ز زولأ ز 1111111

- 2 

 طىطدقو 5 مينا مه ىذلا اوهو رطل رىنايعلاا ٌتاماذإءانغمو هد ”نانجف

0 

 5 ةءاطلا و دل 00 وكلاب 2 30 هنو هك اناس ءطلو قف ره( م مدع ولاق

 قداعبالا ةعاطا ال ثّةءاطل او بهذ ءوطن ض رالا ىفءاط وب وام هناك اطعارك ىحو

 معو 6 هوم

 ددأ نبى طوهونملا ن ”تلباقو ادع لثم .ءىطذخأ ثمولاف ةءاطل دبعيسرف لاقي ىلا

 مم

8 0 01 

 ىل.قا5سامق 0 اورو و ريج نبأ اننال هك نبدي رنبا

 | لقاك ةيناثلا اوذذجوافلأىل وليل وبقي لش يي رامون !ىلايرسللا

 ايل ضبالاد مفلالا اوأدنأ اونا انلاوتارس لادم .هاركى بط سيطىلا بسنلاف
 حا 25

 ريغف لهاا ىوط نم لوأ نالأبط ى بدنالاف نيل م لوالي ولأي

 و سس و 8 ع 8 ى«س# - و

 0 5 دسأ فيفى 1
7 - 

22 0 2 
. 

2 

 اناملك ضيا د اأظ 37 سو # ولا 7

 لدقو طا مظلا م انإ)بناذا دتاتوصاطأللا ورجولأ ينور
 9-5 م م وهم

 ءامظو ما ملظر نال يمظدقونا ثلعل ان" الفلا ا او »حبا .:لالاقو ل ودق ًاوه

 يوناببج سيب عي مس

 ةءاملظ 5

 كن 0 ل ا و ا و نب كا ار م ل لل
. 1 1 1 1 ,1 . ' 7 



 ١.3 كعت .  ةرمهلا فرس نع .ءاطلال صف

 ىلار
7 9 

 و #7 ل ” 37 0 2

 ا :,لعرط نمركشم ىف ار ” ماع ليقو بنر ؟ ةموهذوقيفاو يلاو ىلا نملوعق ىشمالو

 أم 'لاذو اهرسسب 8 ىلع ملا مالو

 ةمارلاىد ةلوقن تاو دوا طخوهو ف ارواح لوفتةمالاولا هف ردو علط ىأ تالف ١
ّْ 1 : 

 ودا اراذحل نان وديك 9 2 نغنو وطب يراعأ

 دارأ اقف ءا همام للتقارير و "لاقل هنمناكرلو ؟ رطنمافه نوط ل

 ه2 03

 3 ٌرفروطلان منحت كادي جاهل |ناق كنور روطلاقفماشلا نعي روطلا دالي ندمسمنأ

 تااضع# ل 00 ايل علاورظو لهب _.لاةرطوماشلانمابشثدانأ

 بلق ىلع دل ابلعاذا 4 3 ءانبلا ف رعالاو ةردان مسحوق طا دىواذلا
 7 « نب د صو م2 مودم

 نزوىلعو» ءاسظو هلوق عمسلا# ًاسطاو شالا ن ََ مكة ىطوهف ءامطوأمطأ مهو سطل بقوا لك الإ

 ةرابعو زسنلا ىف لاعف زم الوز مسي كلا لاعر ركشهشأ رقم لكأن ءتريغتاذا ةئدساطى هفدسف: تس طلاقي
 هلوقىلع سوم اعلا حراش

 فوح رفا ةنرب ىأ الو هيلوكس ةرفط وانا لعأل مدان تدسحاملاف َناطَّشْلاناثددخسأ فو ء

 1 هوا ٠ ماك جاك 5 '

 ىذلا نكل باصسك ةضسن ل عفبالو رضيال عمد امثوط لسكر (انط ) لق ىلع م يقل راغاذا* ىنطلاقي 1
 مكحلاىفىذااوهز هينلا ىف ومصرع ساخا هام ءو + و7 مدد ةءورست ْ

 لبا ناكىف اهاكح ىحاح للا نعةزتخالا اهمهل تهذتأؤطنا واؤفط واما اة طتراتلا تعط

 )سو تو ااه 6 ام

 اهأنظأب علا اراناودةوأأ لك زب زعلا لب زتتلا فو 1 م ىنعه شم رحلا افطأووهافأ فظأو

 لاقودريت ىداهدمهأىأ هلا 1
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 مكحن اوه و . هلوق : دزاير 2 ع : 5 8 ١

 ىذيرةدامفىذلاوكاذك ةئفاط وةدماه ىهفاهر - 2 درب واهمهل نكس ذا ةدماخى يف دباهو روع قاههل نكساثاراشلا و

 ىسيفعم وك يأ 0 7
 رعءاشلالاو زودت مأنأ نم نيصاهئارتباءرطمو

 همر 1 1

 رج يفاطع :وللعمو 4 روم هيخأو رح انو
 2 5 0 م

 (اشنفط) ىنامعتللا نع فطوم سدح بعل وق ةاوزهملاةاش افطر ةئفطمو :

 ل شفقطلا رام لاهو لاجرلا نم يعل ذومهدوصتق مل ومالا نءىانرلافسيدهتلا ١

 م 5 5 ءادهسو

 ءافتلطا أ فئلطادقو اهب ئطاللا ضرالإبقزاللا قد "1مل اوأةناطلا دا 1( اغلطإل ماللاب

 لاو ضرالاُ دلتا مانشلازالعأفرمشلا قمم لبو ضرالا: قل ماو

 رويقلا املاو ل سما نطلاوةمسملان رطلا (انإ) ٠ رو ظ ىلحع قلتم اوه ىنابيعللا

-- 

 يا



 ما وو عل ندا سا ا زيدل اني در ا
 1 2 ةراو ّك 0 0 لا 0 0

 (أرط)  ةزمهلا فرس « ءاطلالسف 22017
 1 موج سس وح رس سوس

 دون | سارسا»و بس -_ - - مؤ

 نماطن أطأطت وهتماطة طا طدس أر اطأ طرد صم:ًاطاطلا 2 9 ٌّ ) "لدهملاءاطلا لصف لا
 م”و سدد 2 8و و هَ 2107 م 200110

 اذإ أطاطتدقو ْى 0 2 طرقو زيسام اك 4ع ةيس 00 "0 ئذلاأطاطوا

 أ
 3 م8 وبس ع - س ند |

 مم تنفك ىلا اء طالت مكلتأطأطته بعدنا ىذز نام ءثيدحفو بايع

 نول هضددكا كى أ اضفو ضاتك رداع زايىذلا ادعم وغوتالدلا ن ماطدك ىف

 الع وأ نانا رضا وهيذشم هركك هر 0 ديت ومكلتعضاَو ومال 1 ظ

 نقم راع لاق هردقن م عضو اذاثألف ن منال ًأطأطو رافال

 داي طموطاذا ا

 ىارعالا نيادشنأ علا ودَتْشا مهلتقفاطأطو عرس أ اطأطو

 رفع نع اظن افعل مهلك تأمْأطُ 1

 ريصلا ريض ةاوهو صد را لبا ةاطأطلاو بهاد قلقا عر مفر رلاًاطاطو

 . اثحو صن لاف هيفناكن ليعس لميألا نم طبه ءاطأطلاو

 لبق هودييالذا وخلو يقاتل
 و9 و هم

 اذاأتطىا ارعالا نبا ثيألاهلوهأ طل لاو عاشلا هاتي مقل نمط طم 0 نا هلأ (ان) هلوق

 ىلعأر رط 6 أرظالع هذ ةوج فام قل ًاتطاتط و :لقلاببعلاذ نط ارعالانا ( أئطال ترهأأ فاع ارو 2 : اصلا اهد ٌآ ةداملا

 )0 ( 1و () اذ؟و لل_تعملا قدحملاو

 وسيضي ناكمنم م وأرنا نممولع عمو ناكني ملل اورطوارطار يمول ل انيك ارق تن دتلا

 ءارطلاءابرغلا لاق ؛ دءكرطلاو ارا موتو نم يبلع رشوأاو لعين ريغ نممهانأوأةءافس | لتعملا نم زوموملا صلخم
 1س رز |[ : 0 .. ايل" | .

 جنة كا

 0 رعب ا ط نمزمهلايإضأوروسنمو الا دعب ناكم نمنوبأن نيذلا مهو وبهلا نما 0 0-6
 2 ل را مم

 تقولا هش" تل ايل ١ ارط لاقي لبق ا ودزو أنآ رقلا نمىف رح ىلع
 - غي

 هيفزمهلاةرتيدقوميلع هن. ورام هيقءادتنا ل_عجوأنآر ةلا نممدزو هيف ىَدوب ناكىذلا

 و وو 0 و ا 2 و 1 20

 د و ىف ل طأا ا نمارطواورط ورطيارط لايف

 ىلع بسنوهو فار مخ لذكو تأ ثيح نم قردبالف أ اال هللا

 04 و دسو- ةهعمدو ز 0 ناوبدلاعجاريلوذمسنلا

 ىضقالو هللا ىضقاأ »* يقال 7 8 مضمر
- 



 ١ 0 ةزمهلافرح « داضلا لصف

 لاهو #3 لئاسقلا له لعن ءانطضإالو #2 تدل قينتلا

 و 2# هر سو #7 اع س

 وطي الذال هاذا 23 مرا طضمءازر

 و سام ةءو س 989 امص ولا ساصس 0 و 2 2

 ل ًايتخا ًاونضو أ: ضرالا ىاتضو'ايتمسالا كوازتلا

 و ه8. و هدو
 لغز اهاض (1ن) تدصساىآ تانطضاهاوقنمكلذن ظاروصنموأ لاق ةزتالا ١

 - و 8< 5 مو هدب سو 0

 نيعل 00 5 1 ل 20-0 0

 . نب - و 8 ِع 0 4 1 ع

 قو د 000 هورعم مضلابءوّضلاو ءوضلا 40 37 اوزخكا

 تأ راو دهون ماريو توص نم عم. ناكام ىأ وشل !فروتوسل مس ىتوولا"دبشي دحأ

 5 : هيفاو َةموهلءاضأ لك ىلاعت هلوقف حاجزا لافو كلءاضأ امءابّشا ووشلا ثيل بم ذهتلا هب هير

 تءاضدق واعجءامضلان اوك“ لو ةوترامملاى هديناثلاةغللا ل 3 ا ا و ءوُضيحارسلاءاض :

 َُ سو ورو -

 سايعلا ارعش فو ؛ونيءاضأوأوضوأ و ضعوضإو كلاءاضورانلا

 1 ا

 يمال لروُنبْتءاَضو صر 3 ا 2 :تداوالتن او

 ىدعللالاق ىذدعت .ال اوئىذدعتب ل ءاض أ و وةئيضمت دو راض وت اتساع 1 نعم ٌتءاضأ وٌتءاضلاقب

 و ماا همهمس حج

 اناعأ ءلاداوفلاب اسلم ع 1 و ورانلا انا تءاضأ

 هلذءاضأو هن قزم هالغاب شل مأكل لا اوهو اهب اهتاضأ و رنلا تناشد يبعوأ ظ

 8موم و وص < ©

 قيشو نكرم او و أ :(وملعل 3 انيس دل ههحو هلل | مّرك ىلع ب هدح ىو هتتأضةساو

 الئمسوشا الع مهءازآ 00 الومهوريشتست الىأ نيكر ردا ران ويست سنالْث بدلا ىفو
 »سل <

 و هَ 9 9 22 ساد

 ىأةئوضَنرمالا نمت لا هنعتأوضو هين ”ًاوضوتبلا«تاضأو : ةريط اد نع ىأر ||

 ثيح هلل ىفناسنالام مم وشب نأ و ل اهرداوفدنز رز وأ هريغنمةعمسأ ل طال كك

 ثيحللا ممل بلانك اذافة أس ابرعلا نملخرو قلعولاع هن هنو رتل هك أرانلاووَ عَ ,

 كلذ تعمم ان سحالا هب .رثالف هَ اكل الوصي الغالق سفران ضر 1

 يتسن فنون تلا و اهطنإى رثألااهةكيت 2 شابك لابس

 هلوسءاضأ و عيب نم« :مرهظامملابال نم رست لها تقلا طرالاىلا
 ع ناو 1 - 7ع ناو 62 ع 10 1 |
 ىر اولاق ادضفو رعملا واهدإ و رثك هارملاتأمص (ايض) ددملاىف عارك نءهاكح هىفذدح

 دسمصح ب صبسسس#

 وهازه ىطخضم كءازتهلوق

 صوصنم اوهام باوصلا
 هيكل منةغللابتكإف

 ءزطضم كْؤارَت ىنافاصلا
 لاف كورت ضنو ةفاضالاب

 لعف:ىلعماللا»لؤرتىوربو

 فاؤملادارباف وانت ىوربو
 هدئسأأ اموأطخ لور فهل

 ًانضفسذهتلل ل از ةدامف
 هل_علف اللاب لعءارتدنأ نم |

 ىذلافالاو هلّتعقو ةضسن

 اك فاكلاب كارت هدف
 هسيفتمو تك ى رت



 ا ع روع ل مر ل دل ل
 3 1 77 ١1 1 5 7 / "5 ىلعتافا رب ا " ١

 هبتكسرر علو رسنلا

 ىيوصم

 مسنلا ىفاذك"نض مرت ًاهلوق
 هررحو

 ا ا د وام و د ا لا كر
 1 ند م ع يل

 (انض) ةزمهلا فرح ان“ داضلا ل هف ١5

 لعاسضأ وتابطسم لا اًنأض و اهبدق 0 هوم يالا ءتاضو ضرالابوصأ

 ًابضأو بضل ثم يه اد ىلعنالفابضأ لابو هبلعئشموهفهن ؟وةيل تكساس |ئىذلا

 قلع لع موغلااضأو كامأ ذاب َّضأو ىضأو هيديفام ىلعاض أ ىنابعللا كاسم هيدي ام ىلع

 2 9و-و<و 9و تمس د ىو باع اس

 ءايلابداورتدصسا ىأهنمتابطضادريعو نكس هنمايضو قس أمضو هوقك اذإ مهسفنأ

 ءامضالا ثمللا لاكو هعضوم روك ذمو»ونونلابتطاوهاغإ ميهلاوبألاقو ىوم الا. نع

 هياوص وف. صنوأطخاذه روصتمول لاق هضذةمسرافلاب وه وح وفي واذاناكل اور عم وع :و

 ”#ة وم يسرع

 "”ىلكعلان ءتدكسا نس ١ !نعمداسأبى 1 اى -تزؤرؤ سلاؤه وىأصيىأصن مداصلابءاصالا

 مدشتا اس ارعأ نأ

 مومو

 هؤدس داداه كدا ليل ةعباضما اه

 هذه هب نمولات هى محتاهأ بين م يسهَْلةارغلاةئباضملاح كسلا بالاك

 تأبضو اواهىّأاؤاهو اهدا ىناااهتئاعا مدا عشب ىو لوقو ةروتسملاةدمدقلا

 ك اذاةزمملاونونلاّمأرملاتاّدَصٍباوصلاو فعن اذ_هروطنموتأ لاق اهدا وربك اذاةأرملا
 «ثه 5 مب هج

 فاض ىهفاهداورثكَت اتضأوأوصواتَ'ضاأر تأ 4( دامرلا ؛كاضلاو اهدلو

 نأامهانعمّةيشامو هن ضد ارك ناسكلا تداواذا ًاونضوأدضاَس ضب اَنَصلبقوةئناضو

 ليسنل اةرثكء نصا 20 اذاع ءرتانهار هت كوالا لاملاًانَضواهداورثك
 مة 7

 ظ لاقتدلنءوش لك ُءلَضو اهات ةيشاملاتاّدضو

 اهْوْنْسموامْضْتَص ضو قاس نس عْئضشضو» نم را

 رقت بان نموهانتاداوهلدرفتالداولا توثلا نك انسزوه-عهرمس كلاو فلا, ءْنلا ل

 نضل« نضلا هللا ةيدقونونا ا نك اسزوممداولاءنضااورعوأ بيذهتلاءوُدُص عججاو طخرو

 هتخأوثرخانبرضنلات لت ثبدحمفو ندا ُلْضالارسكلا

 7 وذ ر,8- 10 ل -_- 1 ةدو

 قرعم لذ لحفل اوا موك نم 5 ةيلوش نذتالود.نأ
 مصمم 8 6 5

 لاصق او كسا هنمو لا نطتطاو» وسم ن ضو قص“ ن ' قيلت :ولصالارمسكلان#ن ذلا
 سا م 27 م

 م« <“ © «©

 لااا 0 انَطْضامدلاوداعْسمْتَر 5 ذاذا : حمرا

 اذه وهس . أب لاثم عام ن مصر 7 هن 3 7 اوهىذلا ننناد 3 هيه ىل_.) ةوّلَد : افا طضادارأ أ

 ثلا
 و6

 ]يل را لو“ 2 ا وفلل 1 الا ا

 5 كني 0 ١

 5 تيس ان دب م

 نس ندا



 مساس صال

 : كد 1 ا ا ا ا ا ضهك نارس 1 ا ا انا دوال يعل ع حا 2
 : ١ ا ا د
 : 3 1 1 000 00 ا ا د

 7 1 2 : و 5

 هز
 3 8 ا

 اشرأ اهرك دنسو ةساصو 0 دعدل قلاع ءىمت و هلوقفو اولاو ُّى رباك تر ثم تدي ىأص

 لتعملاف

 ندا ولالا لا (اضاض ( ٍ (ةيفلاداشا لسا ِق

 ' تيمكلالاق

  ةزمهلا فرح ه« 0 1
3 

 اراغصلاه نم رباك الا -حأ 27 ئضطتض نم رضا فكن

 ت22

 لدعت كنف لدعاهكلاقف مانغا مْ وهو سو هيلعاشا قصئتلاٌق الحر تدخلا قو

 مهسلا قرع نييدلا نمنوقرم مهقارثواجيالنآر ةلاَنؤَرم, موقا ذه ىَددض ن مج رخض لاقفا
 ا

 ننالاقو ملال رسل تييكلا لاول ف ال ئِصْتْصلا ةيمرلانم
2 7 

 دشناو لئمتبكلا ْ

 ذم قوزع ه :قادص* وضع نمانأ
 - 0 سوس 9

 ئحارلا لاك هل باو دلص أن نمىأ اذه ينس نمر قيفوق قعد

- 

 مسمع جس

 8 00067 م وو

 اليل ىضْنُص ىح .و 0 دقدصْيْضْتْصلوفت د ريعلاجأ اةضئشو ءقارتك #*
 لمص | ىع _-ء

 رعت ددحىفو ادد نا هلال مهضعبءاؤؤودبتعو لن ءحرطينأدي ديلي دنق إ

 اين نملاةوأ السنن كراس ان ٌثدراف هتاليسؤتلا ثنا لاطلسللا ظ

 َكئازبم فاهدالوأو ىه ةمايقلام و" ىهت تاه عدلات مسيو تال بوتات
 ه 259 ه6 ا و 8 9س 7

 وهو ساننلاتوصءاضأ لاورمتونأ كادنمنأذلا[ىذئضوهتكرب ردا 7 ىضْعصلاو

 و 4 3

 (ابض) هةععام ىردأ الو ديرد نبا لاك يالا ىيسن يذلارأ راطلا نهوض ظوضلاو اي
 تنوعدع هس دك ءو - 5 »مه م -

 ِكلذكو أ 8-5 هوم اوأيتخاو ٌئطل ىضوهو نضرالاابضْوضو صبح ضرإلاا

 مج سس رم

 فاضوهوابا اضلجرلا يعسسنمو ديصلا للرب 5 :رمنب وأ ضيالاشرلاذابقإلا

 دايصلا ملا ىاضلا قرعاشلا لاق د ملا ثرحكانبا
 م © م ل

 ب ديو هنامل ن بيرث هن ,اضوتازقلك انك

 9و صد. يح »عَ 7-07

 ند اوكا ذل ةقاي ل كاذكو ولاشي رف ىدينوام< وكف اضن ا دابصلا فض

 و >7 -و سل اه سا ص 5 _

 بضل هيأم نبض ف ءاوأ 3 هن 200000 مدان

 يس و يه

 ًايسطو كام هعجرو مكعض ب 211 يمزج سا لاشي هيريق :نوك ىزلا» مولا ًاضملاولاق

 ( لوا ب بر رعلا ناسأ 2 15 )

 ةياهنلا ىفاذكلاىرلثمهلوق

 لثم ىرهوملا حامص ف ىدلاو

 بيذهتلا فا دكو مسي هس
 /ّ مومو تك س وماقلا و

 هردص طاونضا!لصأب هلوق
 بيذسهتلا نم أنس ىفاك

 لاىاذك هديوهلوسق

 قعقوودارفالا»ببيدتلاو
 ةسينثتلاب سوماقلاح ْمْس

 ةدغيرسغتلا ف هلوق هبساني و

 مسي هتك هس ءرقىدينيدأم



 (ايص) 2 ةرمهلافرخ ب داملالصأ 2216
 مش دعيه ه

 كلذ نم ارهذتما اروداو + :ءهنتا ىذررع لاك َكلذاو يلا نول :لكح أ اروُمألا

 تنادارأ مج اةيقاوهر عاملا اانا كومسهميغديبعو أوو

 7# ص هم م 5

 ند ديدكلا نءاكلل و ه-ةءامشودسأ,ةةشلل سكب الوب وركلاىلا فمما ُفيَحََع
 0 د0

 كك ىلا فيطل ادصل>حرو موالاوراعلا اَدص ملاذ دَصر ,ءاصنالفو ةكمدكأ
( 

 لان اذار دالاس نال هللاهبشأ ادصااولاق ديلح ند عم ص تي دحلاىورو

 0011 تاتا فلا :رفذلاامًوأبب .طوأ ناك ['سخ عشا هما رددحوهو ار ةداوأ| ممتلا اذه ملاشبخ هوت
 7 لاذلاب ,.ةذلاى سانام ا

 بو را لافي هنعمل تراعي عب ةنأدارأن بمد ها نعم ةهدماابهذ دلا 4 : 3 ٠

 0 3 7 3 9 0 1 ىف صوص لاو هأك ةهملا

 "3 ءآدص ”١ ال اا ملنا اوىلاعت هللا لاك هّمع امص ودع ُ ةدشا ديد وهو لسكم زل  رفذلاامأ و هلوقفةغللاسةك

 0 0 ضب سوا ؟نانم دلوع ]خا فن ر راد :وألاملاةبذعُيع هلمهملالا داب هباوص فل اذلاب
 .. || فلؤملا لعمكملابلقناف
 منيهلا فأن ءىرذاللاهاور 1 الوئام مهلوقرع رح ”الا لعالضذامهدحال نأ ريغ لضف ى :ود ريبصم ةكربسالو د ل

 ةحوزتناكو نابل دلانْنبسقَتنروُدَمالكما نأ أر ذو ةدملا ولادلاديد_ثتيءادصك الو

 ءآدص ال اوةامتلاتف طرقلمأ رح انام .وباهللاقفاهموك هلجرهدعناهحو زعفدرا 5 طبق

 لوش اهفواسمثأم نمبذع أ ءاموهدسنع سول ةيكرءاَتصل ضف الا كي ا ٌيبتنأكأ

 ىدْعَسلاورمعْنب را 1

 اب رشم َذص ضاوحأ أن مبلاطي 1 .نبتايهتولا و

 ىَدصي ىدصوأود ود ص ادضنموهفألا مناك :نافءالعفوألاعفءادص ىردأالو ىرهزالا لاه

 نءامك مهل اوك عاضملا نم موهنمالعفمادص تناك نإ وعاضاا ردصت ءاهلا اد-صرعثلاك و

 ءاملا : نمالب ملا ىرآو لاف ملط 2 نبأن مىردأام وعلط همم يلعَأمم / أس معصلا

 2 اسلاك داولا سأر لغتوك, ىذا !ءاملال قو كلا فنوكيعنا" لالالا 009

 ءءاصل ا لاكو دييعوأ لمة ءاصوهاغإ ةللمقو هملع كادر نصف : اصله ديسعاب أنا ليقو

 لام لعتماصلا لاهو اودى ةجرتلاهذه ىرهوملارك ذو كلذدبسعي اشي الئ ةعاس الاثم ىلع

 دولا عمجر خي نيش امر ؟عضومفلاقوىَدَقلاَن مةدالولا دعت اهلا محرم يرخيامةعاضلا

 4 .ة لف لسع هأننصو ةئيصلام-ألاو اللقلق بأ هسا ١ اهتناساشلاتَقل لاقي

 :أسعاللا" ىلءثيد>ىفو ةفيم> ىلأ : نع هر وأ ترهل ليسو فضول" ترب وأ

 م 2 2و2 ف

 لل ٌتحاصاذاىصتبرشعلا تهد ىصتوٌعَدلبر تالت

0 ٍ 
02 

 يأم



 تحل

 7 (ًادض) ةزمهلا فرخ « داصلال صف

 2-2 5 صم ع م2 »: و 7يدور

 ابصو تةلطمالغلا ستأبصو حرخوهدح علطأويصأ سيرف ةاحلاو لاو ابان صو

 اطق فد 0 5 يما عتط أحلم لا اسااسرتلال
 س جم

 قالب اتم اب 10 عك ءاريغ ىف مدكل ًايصأو

 1 2 0 د م نك

 نان . طهر و عض داع أهمف األ رمال و ت درهظاذام .ومأ ا تأبد وأ ٠

 مك

 نالافو مهرغ يلع ل دتنأو هو تدصوا سمور قنا كلاش زولأ ءالا

 و السل اوةالصلا هءلع هل اوقلع-و ةوادعلايهيلعلاموهيلعحي رخاذا هيلع أضفار عالا

 ع9 كال

 (اتص) نضعد ىلءاهضعي ليعىتل اتامطلك مم * ًادارأو دج رهو سد واسأ | اهمق

 2 هسو ه9 ه سم هو د 4

 وهو د صد بلاعلاوإ لا لابرضَتر ةعئادملا 0 دباس

 «# و, ا 0 مي ه”ى< هم ادع 5 هه ورد د 2:

 جا اذا !دصلان يبا رصأىدحو أد صأس رفو ةئدصو *ادصئنالاوأدصأ

 ىو ه' همم 2 و و م<- 3 ا 0

 ةردكهتلعاذاأ ادصأ ترك لاق ءلي و رعملات ايست نمن وللا اذه وءاد_صقاشع وئدصد و

 د ج9 9 0

 ةتكطلاخاذا لد :الا ناول أبا, ىف ىعمدالا د أو أ د ص كد نهح و ىلع لعفااو

 رج ادصااهر 2 ىرت ىَتلا ضرألاع ءالعق ىلعءادصل رمش وااو ديد اإدصْو مرعب

 اس الو هني الامر الداوسلا كلا بري

 ديمللاق و 3 مى وداد صوةراج راّنمط تناكاع 3 ودلع در

0 0 8 0 

 لاثلاب معَ اةأدصو #4 ةقلَصدا مات :ةالصق

 فله تامنافاواووأءانلصالا فتناكَنإوةَدملاهَذ- هولاعتىواحّرلا ةلرنجىواد ديل ةبسلاو

 اولافو" انرفلاَنأ تاعدتةنابخرو ىر لوقت ورأت ابلااقتل ةيهازاووةبل

 م تدم و65 9 5

 اًذصو ديدحلا بكر 0 زوطفعت ويرش السلا للا كنور ةبسنلاف

 4 أ هو 97 95 5 -

 ثددخلافو خولاوهو عطل الأ ضأوه أ ًادصأدصي هوو ديرحلاٌىدصو هطتوديد كلا

 22 9ص مد و ع ان

0 .الاوىصاعماز ال راك رب اوكي أكدت وها ذعذا
 تهذيفق 

 25-5 ع 0-0-0 0

 ةيتكوديدلأأ امسك امهوحن فاو قيس اود ارم هجوأ د اواعياكهن ا

 <72 نا

 ءانلللا نعفةسال !لأسهنأ اهةغهللا ىذر رع ثد د-ىفو ديدخلا دال ناكاذاوأ

 هرم سىس ل س م 06 4م

 سبل ماوددارأدبدح نم عدصرىو ريوديدجن ”مًأدصلاقف مهنم عدارلا تعا ىتنا تح هثدك

 ةسبالموتاغبلا وحداو 8 هلت ا نم هب ىمام ومالسلا هيلع يلعمابأ ف بو ركالاصت الدند,لا

4 



 .و»ص.شلاءاصأصلاو هلوق

 طيضلا اذهب بدذهتلاف

 سوماقلا حرش امهديؤيو
 هستق## هك حادخدك هنأ نم

 (أمص) ا مرعس #* داصلا لصق ٠٠١

 وادع م ءد» 5

 00 اال هورصم مون سم انصب ًادارأف

 "مدلك عبي - ا د

 للان ءىلا ارعالانبا كح وس اوهنمقر 5 زارت لدم اصتو لحرلا نم ًاماصوديدشلا

 ثا نس يل تا و يل

 ىصةملاوصيستلاءاصألاو تّوص هيأصأصو لذا ىأ قياس مالا كل ذناكام
 هه هس ساهم « نب 1

 هلدقع لذرقلان : مف امءاصئصلاو فرعأز هول اولاف بوقعي : نعلصالاامهالك ئديصلاو

 ساس تلا دس وك

 للا تاَصْأَصو ةءاصيصدح اولاو هريغو لا: :للاوزيطبلا ب سك كب البا نمناك 3

 ىومالالاكو اسي ةتراماناتامام لن 4 1 8 نكيملو حافلا لمقتل اذاءاصّتص

 دشن وسانلا دنع ا اب نبث رتل

 مطحلا دييهلاءاصيصرداوت .« اهن'اك رهن ادرقلا اهراقعأ

 هلام ىلع مايل 00 اعلان 0 اورعوبأ لقتل يحيد ءاصيصلا دبع :وبأ لاق

 ثدد_>-ىىوردقو قش تا قدصئْضُتضو قدص ىئضْد ص فوه تبكسلانبا
 و لمع 2 و 3-0

 و هه

 داصاابىورةيمرلا نم مهمل قرعاكنيذلا ن هنوقر تيموقاذهئهّثصنمحرذحيراوخلا

 نيد ىلع ممخأ نوهت موقنوراصلا (ابص) اضيأ ةمعملا داضا| لصف ىف ةركذن هسدعنو ”نلوهملا

 دنعلا.مّشلا ب همم مة وبانكلا لسه نم يا ميا دا بلا باعوا

 5و 5-0

 ب* 16 مهلبقنأ الاى نات اًنيدم# 8 دهبشيم ون وباصاا ثدلل أس ددههملا راهنلا ىصدنم

 0 دل نءزفاسأاذال جر الاقي ناكو نوذاك مهو و نيد ىلع م هنأ وُ ودا

 2ضثود ةوور 0 0 لا كوم سمس ا جماص ل 8رل سار ص

 ًامصودصت ومصو يس صأمبطدأضدقو ند دراما وعلا

 0 مو

 3- :ذهتلافو اهعلاطمن محرك أ موب بسترا !نيدىلا يدمي خامه الك أ اومصو

 ود و دوع : هه ََ -
 لسى ئراضلا و ىلاعتدهل اوقىفحاح نزلا قدم اوأ 3 اصناك اذاً ومص مصد هّنيدف ل> رلاأ هدض

 و همه ع 2 رخل ا

 موقلاتأمد أ لاقيديز ونأ هلسب د نمجي رخاذا امص: نالفا مص لاش نيدفانيدن "برا

 « وو ه ه2

 قو 23 اًضقْساَعصمم ماع ىوه د دشنأو ,ماكجر عنا تناوملعت ميه ذاب

 هيلع هللا لص ىنل اى هنن رعلا تلا ا الما كا الدورخ اوناك َه ةهذج بث يدح

 ثا

 او.صممال_سالانيدف ل خدي ن منوعسب ومالنسالا ىلا شد را ءحرخ الك ناصلا سو

 اصلا عجمت "اكن مهربة ابصلا نيإسملانوعسبو اواود؛ 5: ههأ |نماولدياف نوز ءهيالاوناك منال

 هم 8 وو 8 هم ا

 مولع طا هالك أ ماو ًاومصو أيصأ مصل مملع ارصو زازغوزانو رتامقو ضاتكز ومهمرغ

 ا ا ا ع

 امصو



 ٠ ةزمهلا فرح « داصلاونيشلالصف ١ (ًاصأص) 01

 ىرهوملالوقدنعىزبن بالاك "هلفالترثك عج هنوكل كل ذامناوددحاوريغ ىلعرسك هنوكوه

 ا ل *لصأ نإعا رانا

 لاف رق طسو فو داهيكصروىرت د ا ءالاء بش 0 ثللا نِللا اوهونوهلا

 ىدصالا اع او ألام تنل فرع 000 "ىلا فرع الروصتنمونأ

 2 ًااملاق ناو ريدا ا 0 تراس د ا للا اذا

 كو كه د

 اك دب عل

 1 تقلع ا طع ام

 نرعلا نمذأ ؟ىماتااق زدصقىأ هَفْلَس هللا سدقو

 اع را نسل ضغبأو 5 6 ءاوطآلا ىود“ الا

 ىلا لاك و وا لثمأتملادرعسوأ اند

 يقال راقي لداكب 2 راي ا
 ع 7 و

 لاق اهب ةلكى 65 ب وهيلع هل حالا ىلعلج راد أ

 هؤس7 ه- رن

 ِبِيلقلاومْيَلَ هيلعن ام 3 دن هئعد :,رمعت نم لام ىا

 رجإلا 55 مامات عميفاسللا لاك و توض وبلا لع شالا اا لاكأ

 ىلام فان ئاسكلا نزملاوىهللاو فسالاهلك هانءمىلام<ىهابو ىلامىان و ىلامك قا

 ءانعموىلامابحت اي هليوأت عفر عضوم فالك قامو زم الوزم يلام ودار ام
 لوقبفامدب زوم نو قوىهوىش نحت نمبرسعلانمتاسكلا لا ىسالا

 قيام لوقت يقو اس ىأءءاجأ ىفةفلءاشأو اذهنسج أ امىأامىفان وام ىفا اوامئثانأإ]

 ىودعلا سي ؤدننرهز لاق كني ىأب وق ةرءةحىلا
 و

 لسلاةبَر ماك اوفوكوهملإ حُاشادقاور ورباص ممن لع
 ا

 ًاصاصلبق ةوويقفتلا ل-,قهيئنع 3 رح 5 رآح ا (( أاصاضإ) 0 ) ةلمهملاداصا السفر)

 مموم س 9

 امهحفدب نناكان ومب مان ليقر املا سهلا اذاحامصلا ىف و اموهففد 0 اوهينمع شت هداك |

 راك كي ساشا نرئاسل تن هللاديبعناكو هناوأل بق 'ٍ

 هية ع 8 ع 9ع 9

 متاوانرسصبأل نو مما درسصس وان انرصنأ ىأ مص صواذ :فلوقف َني اهلا 5

 هينيع فاذا مهقفو هن ناوأ ه هيلمع حي ماذاو رح اًاصأص لاقي ديبعوبأ لاق نسل

 0 سب وسودببب مرسم تيوربسج بج درب ايحج مججوسجوجر واجبا" هبججديع جرو ؟بدرما دبسمج "امهات تهبل ص ا ب وسامح و جست

 نس ىفاذكهوه هلبخلا هلوق

 هنتك ةدحوملاءابلانمكسحلا
 ويدعم



 (ايش) ١0 ةزمهلافرح « نيشلالسف ٠ ١ ١
 دود لة 0

 اذهورىلوالاةزمهل ا اوُفدقبء ايش اولاقوْنلو نهاولاف 6 ى :ليقف ف فخ مءاذيأأو نآو انيغأو

 ةءاكجد عى ربزنالاك .ىر دواامالك صئاذهى اش ىلع يمال بلع لغسيل

 هدحاوريغىلعح ب له رعنلا ناجم لحيأوربض مبادلة اهل وأ ءالان ع ىرهوللبا

 ليه فممكوءا ارعّشورعاشك هدجاوريغ ىلع عج انا لافانأ يانا نع ياك عربا لاق

 ءايصتقلاو ءافرطلا لرد او سها ى هانا نكي مجمد: ءايضأ ت سيول ناهدحاو

 ءايشأتث الث مهلوقك اهلا ليلقلاددعلا ةفاضإةلالدبريسكم عجن الدب اهل عج هنكل وءافلكاو

 اهلصأو ءالعفأ ارو ءام 1 اىرسهنال ش نرد حس لأ اههذمكلدفاهد > و راسع ىلع اهميجامأ ف

 "عداد نأ لعن ملا ل وذ ع :ونأ ناكولاك انيفتتةزمهلا تفك ام

 ى أن م مهووهول اق ءاسمسو م٠ 3 و ىفءالعذ ىلع لع ما اذ_هىلةةلامجسءالعف أن وكتو

 ىلع عم هميمسو مدس سايق محسن ملعاغلا م ا ا لعوب ورم تول

 نالوقيهب وسو ل لانا ميم ىنعم ىف هنالءامد و مدس ةموكافر ”راظو في رظكسح امم

 ظ لبو لاحت هنزوفءارسث؟تراصن اهل ىلا ةءاكلا مالى هىتلاةز مهلا تمدقف انيئاهلصأ
 هسبلا بهذاك ارسكماعج تناكولولاق ءاااه هرغص3 ىف تاق برعلا نأام_هاوق ةعص ىلع

 لوقت بالكو باعكو لامك 2013 ع وهلا قكلذ لقب كتارا هرغصة يف لقا ش *فخالا

 / لاا و ءاتلا 0 دحاولا ىلااهد لوكا كو كذابه ريغصت ف

 ىلوالا نمت ابان ةزمهلا تبل قف اشأ لضاو ىواشأى ع عم جاي نب كردون لوقدنع

 امنوكلدل اوالاءاملا اروع مصيال ولاقتاانث الثب ويا هلصأااو وس اشأ هلم هاوقلاك اواو

 ءايلا تففش مث فلالاد- يقلب ءابلازه-متالف تيانأتانأ أع فلوقناك ةدئازريسغالصأ

 اش راصق ا ا ءايلا نمو ة حف ةريسكلا نهدي مىاشأ راصفراجج”ىرامت اوان ةيقاكلا
 دعو ٌءوابج وةبابجحاراللا تي فاهولدبأا5 اواؤءايلا نماولدبأ مث ىراعج هرعت اولا
 لاه قزاشانلاى راو الوش ربنبالاكو اهبوطْم لنا وةواثالعمبوواشأتأ هواش

 ريس ىلءربسك عج لك نالكلوق تك نرتدللاسقفءاسس لاقفءامشأب رعلارغصت فيك شفخالل

 ىّراملاَنالةريغمةياكدملا هذه ىربنب الاه داو ىلاريغصتلابةرئدنأف عملا يبن موهوددحاو
 هلق ودحاولا ىل اًدرنأ اريسغ ن مةراكللرسسكم عجب ىهو ءاهشاريغصت شفخالا ىلعر كس امنا

 ريغصتلا دف عهدج اولا عما ةرلُب وللا بسلا نيل هلالدد او ريسغ ى عرسك ع جب لك نإ

 وذ ْ ١



 دن

 2 د ا و تا ا ا
 1 075 ل دل ا ا 5 7

 ١ (أمش) ةزمهلاف ني 03 نيشلا لصف 44

 ناين انوهأو نيه لوقت اكءالعف أءاشأ لص أش فخالاو 'ارفاالاقو ءامسأ أوءان .أفرصيإال

 وأ لاك للوالا5 ههه !تنذك فا امني نانز مه تعق جاف عاعي .انزو ىلعءائيشأل صالا ف

 - 3غ 4 هد دو م ىدوء.29 م

 ىلع عمج نيد هلدانيهامانءالعأ ] عمجال لعفو لعءفامشنال طلغاضب [لوقلا اذه و َىهنإ

 مانا بلا ماءامشأ قلن لاع ولاق ءامصت ءلاو بلاها لي عربا

 اون اوكف اعمل تلد ةملكلا ل وأىلاىف وال اًدزمهلا اوملقفتانزمهلا لتشتساف ءاميشع الع

 لاك اناشأوىواشأ ءاينثأم_هءج ليلخالوق قيدبصتولاعايسفاسووفاوبلقا كوالا

 3 وق ىلا لع ناك هناف م 0 لالا نيب رصبلاع جوى ةزاملاوهن :ومسبهدموهل خلا لوقو

 ع هلأسنا كلذ وٌشفخالا فز ازاملا عطقف اذهىفشفخالا, كان ىنزاملان أذ دو شخ

 تام ليةفاهدحا وىلاريغصتلا ق تّدرلءالعف آتناكو لو معافاسشأل رقأهللاقفءانشأز 9

 نوعي د- امركذلل ناكناوتاٌعيَد ص ثنولل تاكنا» هد شارغستة ا نوزيستلاع

 0 تاقثلا هع ىح امزي_غليلخلا نعى هناف ثءالامأو روضنمونأ لاق

 ارسكب يش وم شئنا ريغصتو يعز هكحأ لف هتك تلا هتريح ىلعلدالب وطن

 عدتها .شأ فرص كرتاغإليلخلا لاق ىوهوملا لاق ئى ودلع لا اي

 اولةئتسا مءالعف لسا لااا وريغىلع عجز مثلا نادم ريسغ ىلع
 0 وى 3و ع

 راصف ىسقوق يأ واقع باق اولاقأك ءامش أ اولانةفةملكلا لو أ ىلوال ااوماشفءرخ ىف نيتزهلا

 هدأ وك واخ ىلع عمو هن ا و اا ىلع :رغصل هنأو ف رمصاال هنأ كلذ ةعص ىلع لد.ءاعشلو ريد:

 ندا داخل اتريسخالا تيلُقو و طولا تفذف- تا. ثالث تع جاف ءانتؤمضهلا بلل

 رجالا فلل “لوي برعلا حصخأ نمأل_بر عمسدنأ ىمدالا حو هوه اولاق اك اواودوالا
 ءالعن أود شفخالا لاقو .تاواءّش أ واباشأ لعاضيأ عمم و ىرامتلا لثءىواشال كدنعتا

 ىنزاملا هللا فيفذقالفلالاو ءايلا نيب ىتلاةزمسهلاتفذحءامْعَأ ءلصأ نال فر دن اذ ولف

 وهو هدحاوربغ ىلعرمسك عجب لكن ال كلوق تكتل لا فأي لاقف ءايسشأٌبرعلاو تس فيك
 لمياه و ءاركشااررغصت فن ورعب واولاف 1ك هدا وىلاريغصتلا فقري لاف عسجلا ةينب نم

 نهسدلءالعتث ال ليلخلا مزاياللوةلااذ_هولاك تامرشاوو ةب نأ ب ناكفءاتلاو فئالا

 مهلامعتسا ةرثكلا هفرصاوك رتامغناو خارف أون رْقلئملاعف أ ءايشأ ف اسكلا لاقتو عسجلاًةينبأ

 نب ل#ثمءالعف أ ىلع اخ ل ىنلسس ءارقلا لاهو الفت تيشابلالا ١



 (أيش) ةزمهلا قرح نيشلا ل دف 41

 ى اعين لن سلار 1 , هللا يدشن 0 اولافو ههشم ثا شرد صم ةئيْشَلابب هدَملا

 و. ه-

 وكر شنو نو ركن لاةفإو هيلع هللا ند ىنلا ايدو هينأثيد- طاىفو همس

 ةئتشم ا تش هلام اول تب نأ لسوميلغدقا ىلصوبلا هرم تشو هقلااش امنولوت

 و
 89886 ه ب

 ثنثماقاءانامو تشو ةشاس ويقر ل ئنلا تادف وادا ةزومسم

20011101 

 | ليوا نبعد هدر والا بترو عمت مو بيترتلا نودعجاديغتواولاثال

 رك دملا لعب نأ دار ي> هي وبسلا# مواعم للولد :ىلعدقا همي همدقدق نوكب عمو
 نماضي أ هيويسداكحامامأف هنعرش املك لس هو 0 ذم؛ئشلان ىرتالآ ثول الصأ

 الو ى>نالاق عنق ريغاذهو 22000 يالا تاع ل اا رعلالوق

 ناذو والولاد دع مافن رد #لل ىلعات وصتمانهفأ ب نوكتأ نزوح

 امآولاق ريس يول :رعةغلابملا زعم نمهسفل_صحام ىنغتسادقس تلا لعفنال

 لورا ةرح فذ حائر يدقت ىلعبوصنمانهأي اشنانا تنمو اوه ملوت

 كلذك اناس وق الك 1م عك ةغلابملاقهدنمل عفوه ىعمن أ كلذو هليقامهملا

 باينمىواش وا اش ا وتاواش أونا ايشأو فو رصمرخءاشَأ عخ او امابقدنم موقأوهزجير)

 هدشن ً اضشن ىو هواشأو اش اهعجب ف لوقي مهضعن وىنايعللا لاقو. ةوابج ارك اتم

 5 بارعالا ضعبنعقاسكلا ست
 مش واش اراصولا ضعي 0 رمان كيصوأ امكلَدو

 ىنوكتف اش أى ءاهالنال عب َدَشَأنماذه و ناش أدير ألاف ىنارعالا نأ يشل معز و لاق

 نيزعلا ليزنتلا فو ءالعأ ش *.ذخالا نسما ىأدئعو هيوبسسو ليلا دنعءاعت أ ءايشأو هواشأ

 قدويوعلا فل ومنو ا مو 00 نعاولأسنال اومن اها

 دحاولك لامك أن اَته ةركفلعلاقاونلتخا ولاق ةاركرتسغاهن ١ اون ىثعمسايسششأنأ

 جتحاواهفالتلا ىلع مهي واع أ َمصسنال هباك ف حاج زل قص. وأ هلاقام ىلع رصتقاووس نم

 اهنأالا ضفملا عضومف ءاشأءامشأ نع اوأمستالهل وق لاف للحل اىل اهازعو هدئعاجب وصال
 هدسءو2و و ةممص را # _ر هدفو 2 دخولا 1

 لاك فرصتلفاولاعتسارثكوءارج راه رخآ هبشأ اكمل لاو لاف فرمسم:الا مالت قف

 نأدومزلاو اذ_هىفأطخ قاسكلا لوقنأى ل ءنييفوكلارثك أ ونوبرصبلا عج أ دقو حاج لا

 فرصيال



 06 عر ا

 20 ةفدت +
 ١ 1 يا ا ا ا

 :0 - (ايث) 2 ةمهلافرخ « نيثلالسف
 هواء و « قاس م99 و 2 8

 ةوسثلا ماش نمل را د هونشوهو شار 0 نحخ

 وشمل ل رلاذيعونأ ا .الوةدودم لردك ءزمسملا تونا ثيكم لا نبالاق
 2 هس 6ع 5

 الصأدزالامصأةءو :ءدراو ثمللا لاق اذهب ىعمتود درس سح أو لاه ىذلا 0

 هدر ساو - وس عه. نع 79فع م

 '. اعزب ورعب بك قمل #2 ةءونسدرا درالاب مد أاسق

 م 9: ع 3 5 <59 دةص 958ه هس

 انس اغت لاقو ءااماطءاهبو هقحوشو ىدنَع نحال هيدر درقأ كح تندشديبعونأ

 حامعلا لوقامأو مضاوعو هاينز اظط ال |

 ه7 سوو) 89 ص 0

 مدقىن كلش اونو 3 مكان نءماوعلاو نبل

 نمو كانا كذاذلملا انهارت ىااونسشم_ وتل لماورنخ دلو د ىو ريغئاق

 د هك م ما مى جس

 اراممدقو مهدنع نماوحرخ ىأزحرلا ىف عمو ه يلا اوقع اوَسشدوح الاف كَ لماور

 قدزرفلا لاهو ةعدرو

 ةهمضص 5. <

 هيراشالا, ص عوانة 3 ماسي كلو

 31 لوععم ىأ 0 وءاشملا ىنعتةنيللاةغفانلا منشار مكيعةشن اعد : دح ىو َك درك ىأديى شو ظ

 قريثالانيالاق ةضيغتبلا لاقفةنْم *11 نع ىممصالا تلأس ىئاررلا لاق نضع أت 9

 الوواولاوسْمم اص نافذاشمانبلا اذهولاقك ثد , ماا ىفَّتْصْغنَأ اذاٌتْسَتْنم ياس ا
- 

 - هم 2 2 وه 5 هد 3 عة

 د درك ىشملاقف “ات راضوز هول افا اةيعض و ىط دوموك وع غ2 رقمى لاقي ٍ

 ةضغتا ,ماعح وةئينلاريسفت ىهةنيبتلااهل وو 5و لالالا بهن ةزمهلداءأالف ١

 8 1 مكيف ضيفو نوعاطلا مكسر نهنع هن ىضرمك ثيدح فو اتهاركتل

 نبلانارأل يقودان شيب هنالدرللت انءلاراعتسا هدربل اع ءاتشلان تقام ْ

 82 ت

 ةدشلاونوعاطا مكتع عفر ناد هضا 13 نءدربلاب كت برعلانالةحارلاو ره“ الاتلوهس

 ىنأةركّذت نم ىنارعإلا نبا نع هين ضيالالاملا ا ةعدلا وة ارلاو ضْعابَلا مكشرثكتو

 نمت اَنِسلاو لاف ىلك «هءاقىسالا ب ركتد د رتاج حبك :رأو لاف ىلع
42 

 ةئيشلا 0 ةدابعزي نزح نمتيواعم بن ملجيدوهو كامب ام كلاوهوو مارش

 هه 2 م 8 -ٍ

 ىلا لا 2 ةكلشل بلامسالاو الا ةناشمو 0 ف اقوال ئالا# ةدارال أ

 0 قف يي

 (لوا نرعلاناسأ 50 1

 حلا ىفاذك ةباشمو هلوق

 ”حراشلاك و مكحؤذلا و

 ةمنالعكة اشم سوماقلا
 - ضيم هتك



 يل

 3-5 لعافلا ةغيصل| هنع

 ميحد

 من“ يبان 2 قفل 15
 م 1

 رظنملاعبقوأ هولا عبق ناي لم ىلع ان .”موال هناك ناو اًّضغسم ناك اذاءوت موه

 لاعتملاثم مىلعدودم ا و اوس ذ ف ثؤملاورك ذملاو عمجل او ىةملاود_حاولا

 207 هاوقو لعاف ةغيص“انّشملا نال نسي اولاد لأ ا عضاناهسعبن ىلا
0 8 3 

 لعافا|ةغيصنع 9 اللول ةفيصو ضبان لاق 1 ىتلوعفملاةوؤ فس الا

 ِ 29 وءه< 8

 ةاوأ  ىنعميف تدمل و نولي#بش أمير أس انا لت نخُ الغة بضو رامإؤ

 عاب لا لثمءانّملاو اسم * ناك او رمل مشل منيل ثمان أ دامو وأ 12 ذدىربْنء الاف

 دعم أ ثد د>يفو سانلا ضي ىذلا دل انما ةز كا لف لو مان ااه مع ىذلا

 همسو

 نمينّسسالىوريوهلوط ط . دل ضةس ال ىأةباوريفءاجاذكر يثالا نب الاق لوطن مو

 00 هع

 يحوي نأ يلع ان دام ضم ومهجو قاع زكى عتيد فو ءاقتمسملا# عملدل لوكا

 هيدثلىاعت هللالاك ءارقلا لاك رسالاوهْككنامَناَريرعلا لي زغستلا فون اوُْعغاَسىَأاَوَناَشَتو

 نسل اوضغبا[فاَ اورع وأ رسال اوه لَدَدَع وكم ىَأّلم' اشيا 1 !ىلص

 «) 5 وَ 2 زج -

 نونلاةير هن : اًمشلا لاقي موقت انش مكتمرجصالو لوقف ةديبعوأ لاو ةَضغبلا“ ءئسلاو

 ةئيدرتغاولام هِتْضَعْبأىأ ل جرلا تن لا مييلاوأ لام ةشعبلانونلاناكسايَّذآ انشا

8- 

 مهلوقنعدناك ى مت يكس نس! لاق 3 نب ىابأ اوت مولود خفلا,تأنش
2 

 000 دع

 0 بت لجدج ساندآلان هدعابشلا اوهو يدل لو لا ةلوعت ىلع ةءوئسشلاو كلابأال

 2 | 0 01 8 و 4 ٠

 يَدكميلابسالا كلدنم هنعلان رمبقةءوُدشسدْرأو مسا: هو ةغصتصصوهفز رعت ىأةءودسشو

 8-_ هع »ع

 غذالت هل عفوت معك مدجاو لكن أ اتخ هع -واةّدعنماهان!اهتهباشا" "ليعفى :ر2ةلوعئاورحأ

 "هليعفو ةلوعت نمدحا ولك قثااهنمو همحاصىركث ى رح نبل ف رخام ئمدحاو لك ثلا نإ

 رام وم ب و مين وم 1 اود حاولا عض وملا ىلءليعتول وا الط اهم ون ثننأأتلاءان

 انابق ئ <.اولافاكف ةغينتءا رحت: ءونشواو ثرحرارتسالا اذهتل- تداولا سا

 لاك ةءودش نعيد او قرح ىفاذهءاسإغاتاقناف شفخالا ن بج اونالاقق .اسابق 'ىتماولاك

 ياا ابتدا : بلاى نمل لوقلااذ_هفطا ام وىجن لاق محا

 نكن انثكلخا ادمن ليقر سيو لاعب فثأب ١ ولاق هت سايقاو وف 0 هتلوعتف
0 

 ظ)ظغغظشظهطه 9 يدب رسب جب سيو زل ونتاج ترا نانا هج

7 
 ٍن



 تار او ل ل رو ل دا اح
 ت4 0 1 0 1 0

 0 راب ااا عمور ل ما را
 1 . م

 م (أش) .. ةزمهلافرح 4 نيشلالصف 8

 ةرعشلاتأ اكشأ ةقينحوأ لاقو رافلظألا ف قاقّشلاهّْبشللاو رصقلا»هاكّشلا ) 29
 و ود. و ا ا هم عه 59

 ةلاكو مجول م نماهيان عاطبني> ةئكب وشو ة تقي وشل !ىعدالا اةتجرخ انو صغب

 دشنأو اضدأ
 0 يأ و ه5 1 سن سد 5و

 اهماغااعا رب لس للا# وش * مه اوسنويعلا تالظتسم ىلع
 هموك ه و

 نس هرغلا نع مشك ليتك طا انك نمانك فان سياكل اغا وسةنْك وسهلوق: دارأ

 م ع 8 يا 1س ال ا

 00 ا ا هب وسنملد 0 كي وش ليقو طشقو لخلا

 احم اغا فو روصقمزومومّقةَسلاب هيشرافظألاوم للا نيبرسقتلاوهومعباصأ تكس

 رو سرا اك مر

 را أنش) ملا قس علطاذا 5-5 ريعملا باند ىجمدالا هراثطأت قمشْناذا
 2282 مد. هم وم هس - - - 6

 ءانسوَنشو ام ًاشامهيفهؤنشي بلعت ن ءةريخالا تت ماتو : لاذع انشا 5

 م ام هس س6 0 «# هم نا

 ىلاعتهلوقاهرمّكرقو هيد نكي ةلاوكيرخكلامان انتوا“ 0 ولطاش
 و .و 6 8©- هد

 ضغبمىأ تارك 5 ةيصتوق ف نالأك ايذ هوك دقت 0 و ” اننمكنمرجالو

 قداشوهاماف ل رحنمو .هيلعرداصملا نم مع لهنال اناا قذاشوهو ىرهومل الا موق

 بيذهلاناةَدلناوَنا نرمضااك بارطضالا وةكرذ اهانعمناك امءاثن : .نم وهامتإَنالعَو نال ىعملا

 نوكباذ»ونونلاناكسا.ن امش مصاعأر قو نايرضلاو نارا نالمق ىلءردصمُت انّدلا

 ةرصبلا لهأ نمل جراذ هركن د قوركب ونألاق م .وق ضيغم كمر كالو لاك هناك اما

 كلذ ت يكشف لاق فانا نعطلا ىلع ماد اوديدش دمتم عم ىلات تلا تاس نأ, فرس

 م را ىذلوق مهتامأ هتفرعم هوو هنطعقيض نما ذهلاقف 0

 "سلا ماىر نيمو 1 ةرصش أوج ىردأال أف |

 اذهان ةلاها اذناكشو ب رعلا تااهدقلاةذواولا همةفارد_صمناك ناواذغ هل تاق لاك

 صوحالادثئأو ن «انشلاو تزدهر بالا ردعكشا دقو رذدشت

 ادنةونانّتلاوُدمسن مالذاو 5850 ةوّدلتامألا !شعلاامو ظ

 ىأن" "انّسلوقلمقو ان ام وان انش موقٌسْعمانءةموقنا انشارغ ند اوني '

 0 وهم »# صب يم اشس

 ىئالاوذ اسود [ 8 لين ممم كتةلمحال مسالووف وق نئأرقنمومهؤاشتم |

 20 وه ردو هو وِ

 لجزل ىثو قام ئس ضغبمةيلاعقو ةلاتن وي ءانشومانشلجرشيللا ىاشودن انش
2 

 ديدشتهاضّتةمةبوسنم هلوق
 ةلمكتلاف عق ونكل وءايلا

 ءايلاف ف عضاومةدعفف

 مولبالو أ عضوملاةكب وشل

 لب طبضلاىلعرصتش
 رثنلا نمعضوم لك قمقر

 مدعىلاةراشا فخ مظنل او

 «دصعموشكددشتلا



 وهاذك حلاة أطشلا هلوق
 نيشلا يدق انهزيسفلا ىف

 ةضذس ىفىذلاو ءاطلا ىلع

 يبارعالا نبا نع بيذهتلا
 تاماكلا ق ءاطلاميدقَتي

 قدح اهو رك دو ةعنرالا
 هرك ذادح ارت لوءاطلا لصف
 أطشةر واجنونيشلا دقي

 بتكمفاؤملاللقاغط[ثط
 ويالماس ام

7” 

 1 (أقث) ةزمهلا فرح 3 نيشلا لصف [ 34

 عو2#هد < سو هدو و همر# م

 قطعا هأطشح رخأ عزك لد ا'ئتلاىفو عازل ةردوع ليو ليقلاو عزا جرافات

 ضءسهضعن ىوقفاعسسواساميوارمش عملا تنل لس ادد ءارفلا لاقو ا

 ينارعالانب!لاقو هايج رخأهأطش حبر حاج لالا و هلاعافىأهرز افىلاعتهلوقكلذف
 .٠ 3 ف 7 0 20 6-2 ٠6

 ل هخارفتابّتلاوع لاش ىرهوملا هخارف هأطُش

 ُيطاشوحر اذا ىليشنوم عدل امس لافي مار ندا ”اقماطشع رخآ للاعت

 و ©8 8 همم 7 2م

 ْخ 7 ينل لقرستع را ولو امشي لا ب رزل اع ةوعف وهبنا ريا

 ترن ااذااهبوششت رم هثلاتاطثأو ايمو اهوطشلت رمش شرا عبود لوح

 ل سموم ودع | سا 9 جس م -

 لبسة لج را وَ رت عدوان وعرئاذاعرزل أ نو

 عسملاو هئطّشك هدطاشو ءوطش عمماو هسناجلدقو هّمقس ثرلاوىداولاءطّشو هإ_ةمراصف

 لاق ا اعد لو ”اطّشو اوتو ءوطُش

 2 82و هم مدد

 هناتملشيوم هرهاظن لع 507 : اطمن م ىعتولاحوصتو
0 

 الو ةيدوألا طاش لوقتو هنا ىداولا ئطاشوحاصعلا فو ها حاسرصلاُ راسو

 سماه دم 8-9 1 ل دو 22 ل و

 طاش ا! ىلعوه ىسوو ظاشر ىلءتدشماذالحرلا تأط اشو رهنلاو 0

 نط ثمان يو ذكواذكى داوم برعلا ضعبلوقهنمو هاتطاش لاس“ ئطْممداوورت الا

 5 # و سن هم "سا ع م © سم 20211 َّ 00 0 2 ا

 دس أطشاهوط ثرةقانلاأطشو هنا تلد رلااطشو اهبكنأطش اهؤطشةأرملاأطشو
 7# مدمس ا 0 9 573 5 < و م 2 ده 5

 اماهتنا نعل لاقي و .ًامدركم هحأو هبأر فلج رلاأا.طشو 1 طش ل4 امام لحرلااوملع
 1 وي 3 0

 دشنأو 50 ؛ وفاىأل- .+لاتأطُش تكسلا نبا هتعمل «تاطنوم تأطت

 هنْدَحُأ اذا طشأوك زاذاّ شدو مكمل ءاسشلانارعالانب 35 د 3

 #9 سا 0 مد #7 هع 2-لا و - 2 زو يسورو د هدو

 ى ردا قس وهقدةس ا و رهظ و 8 اكسو 0 ومدتها 5 : (أقث) : ةالطشلا

 و ه# 7 -ه 2ءوس وس وس قمم 7و ند ع

 ةأةشملاو نشا ةاكشماو رسكلأ,اقشلاوأشلاو قرفملا[ة ثمل اوهقرفآوةشوأةش ماو أ

 اققانيلاتل اَمدَو انا ومهمريغروصقمّشملاو اقماع نار ءالانءالاقو ٌءارذملا

 ”س ل 4 14 هيرو # 27-5 24 د ا

 امشنما ميانعلطينيحةئكب وشو هعيش لا ١. يمدالان ءبارتوبأ هقرفت أ اشم تعض

 ت سم مع

 دشنأو اننا لام اكشوهنات

 دمع هع

 نئابروزلا ةنادعسن ملتقأ» * اهقدُل دعي نيبال همي

 (أاححش)

21 

 نع 3 2 4 )1 7 1 يا 5 . , 0 7 1 ندي 4 7 1 1 0: 7 دك شا ئ- 5 1 7 7 ل ل ا ا ل ل و ا ل ا 7 را ا الا ال ا اولا ل ك4 وب ا داو جل كا ٠ مكتبا نيام ا ب لا

٠. 



 ”لةاوعاغإ ذه يار كوس نخل ىراكذا نكيرل ىأهوسنم رعت منملركنأال |

 فرطفنو ب ةردلا لوزن لبق لاى 1 ىبسلا( أيس ىلع نبسنقن هىجةكوسومبو و :

 ل اكس

 باسحلا# هوت اع زلا لاك باسملا» وس مهلك ئلو ل جؤزع هلوقو ن منال لسوميلع هنا ىلصأ|

 افك يذلا اعف لاق مهلاأ بأ مه ردك نال كس نعَروا كالو ةنسح مهن الذ ١

 زو اتيالوهباس> هيلع ضقت ن اجامل وسو مهلا 1لضأ تنال مسن ماو ا

 مهلوقو بد ه«باسحلا واولاد يزاول 7 و ع - ايس نم ل م؟يش نب عدل ا

 (اطث) ظملع 78 و داش ناكمأي دولة نمل اهب و را 9600 اناكلل لاقي فةعدق و لا ظ

 يا ا د 0 0 41و له 2 ا يب" نبا "لا 027010 17 -

 ا ا راس
 1 0 3 .٠

 0 (اطش) ةرمهلا فرح 5-0 نيشلاو نيسلا لصق 0

 سم ىو م

 م رى 0

 ل

 راس غنمئأ ديب طماع لعتةوغعضو ضرجسلاءو لان لاشو ةفر_ملا

 صريسلا مس ومار مو لاق "و اوه دبر تسصال وسل ان ثياللقو صرب

 لقت الها ا ناسسم !!كدمض اذاولتث م وام لومة ندا تكا ذافاو لال وق فر خالو

 و + 5 0 8 و 4 9

 ريهرل اوةىكوروف :الدالا
 3: ع ةهسوك - مو ل

 شما هيراكتنل نونعلا فاح 5 د زا" ى دب تاغتسا 8

 ْى ةردق هلا ع انس نلتقعا لع رلاانهأ اند و فاشل تيس قب و *ىسباهيمجنيهج ولات

 تلاع وللا ًامسنادسقو"ىسلاو ظو بلح ريغ ع نما ادا اذاثقاتلاتأيس تةءارقلا اكو

 ال 7 /

 ع الستات يدحلافو ةردلا لوز لبقنبللا ىلا 1 و دقن ىمب أيس كيانالف

 ا هلعلو سانا تو 14 - ونانك الا عا كش .ىنلا نأ ثيدللا وبقينا

 ًالاعقنو ؟يتأ ل فعصو عرشلا مدعم فدوكيىذلانيلاوهو عاب« ىلا نموأةءاسملاوءوسلا

 ضرأأ مس انوه همربسكللاب ىلا او اهتمانحا ذ || تأ مس نم
 هدءوس وو وز)# د66 3 لال 00 3 8 ا :

 أثاسووسوسءاسأسلا كل ذكو رامجلا رحزءاشأشلاو هر عونأ (لناث) ا

 هوس درع همه )و ءءورح

 لاوُوستْوْشتوث ا لاقف ىضللاهرز غل اورج انشأ سو: ىلا ارعالانب !نعءامملاىاراسا ا

 : 2 4 2 ةيييؤوممص -ةدس و ه-ء و م9 -

 قوشاوساو [ثناشت هتوعداذاراجلاتأش ًاثديزوأ نيل نول نايت نادر يلا نا

 10 امنع نعومي قلوس ناهز قال ًاندريعبلل اأو الجرن ا ثيدخلا فو

5 5 . 

 هيا عا وبأن او صيشلا* ءاغأشلا وناتغا اهو محلا اجلي بزعلا ضءبو رح نأت

 ةراغ انهن و ل داكمرةوق فزر نو اشأ) لعأهقاواوةرغت موقع

 كي

 ىفاذك هلا نماولا هاوس
 فر رمل دمه راودعلا

 ةديسألاباط> ىنلاىألاق

 ىراضملا مص اك سا

 هديتعم هتك

 عقو ام للا ثاغتسا 6 هلوق

 لط غو ْرَرَف ةدامف

 نيضتلا 3 نك حاو
 ًاطخانهامفا ايام ةيعملا

 هويتك موتك
9 



 05 ةزصنهلا فرش: .انعسبلال سف 7 4
 : 1 و هو 7 عشار زك و هر رح

 د لاو بْرشلاَربلاقباك فوه ىذلار دلال فاضيانفاو لابو

 هولا لبر اذهلاق:.نأز ارجعملو ع ابوس لمعلا نأزاح انا نا وادا سلا

 »6 ظ500 : مه

 اواوسهءوساهيوسرددصمءوسلالاقو "وسلا للام ءاو ءوسلاردصملا 'ىناهنالاق مذ

 :ددل جرقركنلا ف لوقتوأرواموأ كد ءوسلا ع نايك انو لاعتم هتنا لاك لدي 0

 وساانال مولا لقنالو وسلم اذه لوقت وفضل و ولا لح رلااذد تلقتفر ءاذاو

 ئ ءوسلان ملعفلا س 54 رلانم ليا تكرس هولا نوكمالو ل رلا اتعن كوكب

 نمسبالجرلاّن القد سلا ل جر لوقت الو ا .تلجبرو ٌقدصا الو اوِقدص وق لوقت

 ءوسلاةرئادو لاق وسلا لجر كلو لم“ 101 ادمهلع لج وزءهلوقىفءارفلا دصلا

 نيسلاعفرب ولا رب ادبر_هلالوقتاسإةورثك أو ةءارقلا ف ىف أ خفاان“و هلأ تادسعلا

 لوسرلا وع نكن" واوا ه-1ةركادم يلو لا نلت هللا, نيناظلا ىلاعت هلوق ىف حاجزلا لاو
 0 نتاج هفاوسلان طارق نمو لاق مهيلع ءو#اةرتادعت الع مهيلعأ ىلا نونمؤما 8

 نين ا ىقءيداسُملا انهفهو أ م ه وسسو ليلذلام ءرو تريلا

 0 00 نوعج بال ةنيم مو لور اونكاموعو داسُقلا نك هلل

 ش ًارقو حفلا ةروسوة*اربةزوس دود نيسسل ا ضن“ تلاورت ادورعولوريثك نتاناز ا اركدقو مع

 )اه مدد

 مكب صارت ولات هلوقىةءارةروسقءاّرفلا اقو نيروسلا ىنيسلا عفبءوسلا"ار ةآارن انين

 1 واود قس نطردصلل وسلا دازأدنيسلاستتفا# لل ارق لاك وسلا را اوذلا

 ناذعلا وع در ادمويلع كلوةك انما هز نيسسلا عذر نمو نداس هوما ا و اس

 هنالءوتسلا نا اه جاةظودلو ةىالو مورا لونك امى هت وق فنيسلا مشي ويالولا#

 ئرقو مضيفباذءالو* نم وقص وو ٍقذصٌلراذه مهلوفاش

 0 اور ةءاسلا نموهف غن عد لاو كيرالا نمي لا أدمملعىلاعتهلوق

 ةحافلاو وكر انستلاو بساصةناخوسلا حاج نلاناهت ءاشسفلاع وسلا هن ءقرصتل

 ءاءولاو داغذلا لان ديل اع ىلاعللا نعذليوفو ب ىأألا هويدا لست وطُليللاذإو

 ىنلااوبستمهنالنونجن يلام ءانعمليقءوسلا بمامو لديوزع هلوقوءاذلاو تافآ الل ع ماس

6 

 ىلص

 ام

 , ةدودمع نيسلا مشب ءولاَنظأرقادح أغا هاو ةكرهنالا لاف معقم , كاليلاوداسدلاىأ



 40١ «أوس) ةرمهلافرخ « نيسلالسف
 و ه6 واسد هع < - و 330

 ياو ىسلاو رس ىسلولو تغدو واولات يلتف هئو.ساهلس اةئرطاا لاو

 تانسلان ِء وعي هاو ىثنالاةئيسلا 9 لامعالان مك ذاع كارب سي ناي نال
 ع

 ص 3 ١ 5 مانع

 ار ةلاركم ىنعملاودلهأ باللى سلار ىلا قيالوهيفو فاضأفإ ىلاركمورب زعلا ليزنتلا فو

 هلوقو تارا ركمودوعسس ار

 «ووص سوده ع ه 4 - همصر ©

 ند نم ولا وزي فيك مأ د مهلعشيأم ايا ماعاوزتبىنأ ,
 مد كر

 كا كي :كعلهنالدناكم نتا عضون يس ان مدارأ و نيه نم مناهك فق اع سدارأهناف

 ه- مب هدا ص و هرق

 نإلاَقيَو تاه كرم سقم أ, توون حسام كلذ نم

 2 هه 2 : يم 3 016 هه .

 ىأ كلذ هيلعأوساف ثردا فو قءاسا ىلع حت ىأ ىلعئوسفتاسأنإو ىئطق تأطخأ

 :لْلاٌهباسلا مهدت الوق هيفةباسنالف ىلع الف برضهلوق فرك ونألاق تأ هالاقام

 ىلعت الف برص ل قو هيةءاسالاوهو 1 ىدْوِبامد لق نعملاو اهزمهْكربفءوسلا نم

 ةيوسلصالافنكٌتيوَس نم ستساسلاَك اتيرطدل شان احر لسا

 ءلبقاما .هوع. ا ةديدشتلاا قتادة نك ابوقاسل اوءاملاوواولا تعم اال
 وسدد

 يلا 'مدكلاةوعسافديد تنل اوقاف دل صالاوماربقو ثاويدوزا يد اولا كما اولاقف

 هللا لاك أ راو لح رلاحب رك اثدللا تا هلبق

 ا ا رو لعل ةأوسلاة لاقامم اوسامتهل تدنىلاعت ا

2 

 لسصالال ةأوسلاريثالا نبا لاق. س مآ 0 رست لهونو ويلا تيدحف» :

0 

 ريسغملا ناكر دّءىلاةرامالوقلا اذه ولعفولوت اوقن مره ذا هنمايْسيام لكىلا لم م َج غلا

 امهنءهللا ىذر سا .عْنبا ثددح ىفو مهااوماَدَسأ وهلم ةيلهاللا ىفهوبحت موق عمد ف

 امج 3 ىلع ىأام.ت اوس ىلعهنالمكك لاك ةنكلا قرو نمام يلعن امص ةفطولاعتهلوقف

 هيلعلخدُ و ةفاضالاب“ 50 .راذهلوقت وددت فص وهدف :ترعاذا وسلم 7 لا و

 قدزرفلا لاك هلال رادهل اوقتفماللا وافلالا
 - موه هببرخ © 5 ! 1

 ملا دم 5 ادق طولا ئ5 تنكف

 لسرلانسدل ثلا ندا داو قع وني قلل لاب وءوسلا لحرلالاقدال دوت

 لاق. نأ شفخالازاج دقو ىربنالاق مضلاب* الحر اذهلاسةالولاك 8 هنيقبلاو



 اذك ةجامملا للطي هلوق
 سوماةلا حر شوسسنلا ىف

 ىلادملا حرش ىذلاو

 هبتك ةجاحلا هيلا بلطي '
 يروي

 3 ني خل اع ةلاكول ابل قللا ع ركام ا ا نعى لا :
 00 010 7 هر ا ا ب ع 27 م

 : / 1 1 ٠ ' ١ 5 تكا ل

 (ًاوس)  ةزمهلاة فرخ « نيسلالصف 4

 «"هدءو 5285. 5 مرس

ةملقمال وايد 013 ًةلوامال نسحأ أوأايىئدسأ
 مباع نأ 

 صساص <

 0 دف © 0

 لاداهَمأنااومكسفنل ماي تال ئانن مزعلاقو بن سح أ دقوهناصلاقو

 ثلا هتصق ههج روسو كليا هللا نس س5 نسح أو لجوزعلاقو اهيلعفءاسأ نمو
 ود '

 و 5 2

 ىف دما اوم ألبوم اذ ىسوهف اوس ويلا ةسلوقت زواجي نال لذوي

 27-أ 01-2
9 

 ديخدولو"اوس لو هيلعمقلا لص 1 نءثي دخلا ىو اهلَلعف الءالعف ىشليمقو حس اوس

 ىتنالاو روصق زوم« ءأوسأ كلذ نمل جرلالاقيةصيبشلاءاوسلا ىومالالاق 1

 | ضب ارسال رجوبا انش لمنال كمل مااا ى

 الا نددلابح اديس تنويع يذلا دبع ثيدح نمو 0

 اان هلاف ىأوبلاواسأ نذل ةبتاعتاك خلاه نةوقف لقد نونا

 ىهفةصيق لقوأ ةديبقذلك لك ديفا 70 سس

 بارت او قاطلاهفاضأ ةّرامك .نملس>ر هيلز ط نملجرفدسز رو لاك ءآوس
5 

 كيب لولا كن دمت لاوسا لمي وفهديدمورضفا فاطلا فب ارش هلا ع عرس |الذداةسو

 1 2. س 6

 ءاوشوةمثو بارشف 1 ايبخال موخ أ افيسسضلظ
2 - 

 « 57 ةدس9-

 .ءاولاةأو تلو د تقود اة مرح سي ل

0 0 
 0 را رشم م ا طاسي وم أونالفهوتوس لاي و

 للاى زو كأوسلاو عفا سوسو وبن فعيا أن ل وكيَس

 2 م اي

 وسلا واوسالاك سم ولعفأ 32 فتعنلا مج ىلع ل هلو تحمل ينج 0 ريتا

 انهاؤاسأ يذلا ئارسلا قاسأن يذلا ةيقاعتاك منع و 0 يشل الخ كولا

 لطب كاسر هسا فدا نكران ٌراثلاىوسلاو اوكرش نيذلا

 و 527 3 و ع 2 م : ا 9 ْ سبب .

 لاو بس اللا فرطمشن دحبفو هيلا
 0 ع ا 1

 ةئسأ اركذ راك دقوهنسح امه د اهالاو ةئتسْوُضَعَ اوشا ىأنيكسسلاَْنب

 01 ل لقوة تسقلتو مسلك لاقي ةيلاغلا تاقصل نمت اوو مهوثددجلاف

 مدعم 9 2 -

 امورك ءاسألثلاف و لمعلا ولالا نلفت اسأو لع. نسيلومدسق ىثلاءاسأو ةئس

 قو دعب سا باز الاذهبر رض قم دانان نع لغو رح هه رك اداسرّنأكلذو

1 



 كذا ا

5 1" 0-7 

 كرللا تا ا دسم ملا 1 و ل ل

 فش »ايجار لل

7277 

 ىلا لاك نيلونلو نيو نيه ظ

 ةءتمتأس أ نالةفرعمدب ف اذجاو ةيلومش زل نظل هتأسأإمأو زيقلا لعب صين

 رثك كاف 5-00 و هلوهيلعوهيلا وهبت أس لاشي ها

 ةينالعةلزاعةيلاعق هلاقف هم ةيمئاوسن عل يلطنات اأسدن وهسلاف ىقساراممءاسىأ نافع

 رتويت لوقو افيفعن يمل انميات را نالّتثَتْسِمٍنافرحامهالزمهلا :

 و ه 0 ه6هءدو هد 2 5 9 : 5 ما
 تف هد > قو 1 عا نسلوت 48 ةيعاو ةيبالا اقنالقءاتساءو ا

 رو (أوس)  ةزمهلافرح « نيسلالصف

 ىو و « 7-20 الا مو ما م

 يعلاسنلا نمبر شالا ةفض- فأن نءامهءالس عز" السَبيسَملاو ولا" ال_سو

 "لل ذ وش ىهوءال_بلابمدلج بشيا كنا .ل|ةينصؤثيد- كاىو لخلل اء وكت

 نبا ((أتنس )نيج للالعو مر ”اطودو رمطلان 5 راء الامل اووايمستنو ونءالسعمجلاو
 و وه

 هي (ادشم) خوكلاك اليوم رنوكيلجزلادوصقم ومهما فار ءالا

 5 هو م - 1 مو

 ف 0 0000 دكا قير رلا اوه لءقو ريصقلا 0 اوهىل قو برفح د ,

 ” وه -و س وى

 لبالان م جلا وأدتسلاد هيرو أدس ةقانو سأرلا مب 5 اوهلءمقو قارب داع

 » 4 س م س م 2 2 2 وزو

 هَ دامو 0-0 رد 20 ًاوسوآوسدءوسنهءاس 0 هك

 ياويل سو مضلاب م كمه لهفة ل

 فزمملا لع رعرك عتجا؟ثالوراهتز ههاوذذحاكةزمهلااوقذح ةباوساولاف نيدلاولاك

 حمو اولااوه 2 واسَساهرحاإ وديوأةمىهلاةؤةين 000 نعهتلأس .وكاف 3 100 0

 نملوقتوى ير اهاشاهنك عَ ودع ابل ف راع اك نا واإىأاهي 0 ىلع

 سس و2

 نمت هنا قوي م ةوب هفالخ لاق اهلءاتسافأن قرديلع صقل را لسوهيلع هللا فص ىلا

 ىأىناكعن الفان لاق ,و ةءاسي ىلا نمت ااهلءابساف هنءاسانؤ و ران أدار ديبعونأ لاق ءاشن
2 

 اعينصنالق ل مقاساسلاي ولمأتلا و درطنلان اهلي فا اطوأ اهل لا و بلل دوةايس

 م 2- و س

 لئم ففي دقوراتخالا سال يلا ةيوركشلاو وجا 3 نسعي عقعأ وس

 و هه م مهم 02 همم جه مج ا 2-0

 نمل طلع نمدوزح الو د ب نسح نيم نوز جال و

 2 مه 0

 لاو نالا ةيتلأسأو انفو تنكسلاا نا 0 "يوكو ياو ءتانويعاسام ىد سن علاقي و

 الا جس قالا -<-ء اهقاعرنبا لف كاوا انام ادا

 فاؤملام عسل 1 انسملاهلوق

 سوماقلافو بيدهتلا

 ةدحسوملا“ ايلاةدابزباتنمسملا

 هسيفص# مرتك

 ىقوءارلاب مسا قدقرلا هلوق
 هلوقىلع سوماقلا حرش

 مسنلا ضع فقولاف ققدلا
4 3 7 . 0 

 هفته ورتك قمقرلا



 (الس)  ةزمهلا فرح ب نيل لصف 1
 8 9س 2-0-7 200-007

 دال لا قاودد.ت م ماكم و منسم 01/1 ال لا ىلا مببَب رعلاَتب رمد

 قزم لكضرالاو هللا مهق جامل ايس لهاا ومش نير رقت ىأا يس ىديأ وب ويه مهلوقؤ بلا

 اناموقلالبقفر رد مول اح آلاق.قب رطااذبلاو 5 ةدح ىلعأسق# رطمهمةفئاطّلك ذ_خأف
 1 9# ير 1 و اكن - 00-0

 قادس .لدأ اق ةرفتاك اه وكلش حلا ىلامهقر طمهتق ةرفكأ ا 0 وهذة فات تاهجفاو ةرفت

 نإوةزمولا هيفا مهمالك ف رثك هال عسولااهيواخ يرو العوجا 8 يدش مها ا

 هين ةابسلا ادم رامات 56 تيم نيش :.ةرشعالو ل جر مسأأ اسس لمقو اروم_هموزصأ تاك

 م مس نم

 عا رمسلاوعرسلا 0م 0 بيها والغلا: نمةيدبسلاو

 ةرجن ىلع لافو زم-هلاول مأوةوُرس لاسةدو رش هعج د3 نلاوتلاوداربا

 م ب 9

 تأرسوة أم «تاذ# وزيسمصرأو ريغال مهسل هورس ودار 1| ضيب رع كلان رسل ىابيصالا

 عمو 22 5 س 0 وص -

 0 لع كاوا ةردان ريالا رسوؤرسمباوتضاصورسو 49 ارنس رست ةدارخلا

 ةداركلا تروم ذَناحْتآَرسأ او ا اًةدا ارا تارسر جالا لاق 00

 ان

 ةكيسلا رم -كلتكو ثدللالاك انك اه رسولك ضرالا اور خش اثرا

 ٠ ًارتسدق لق هَسيْماَباَلاذأاسنلا ةارسةدسحاولاو ور ى4نضيدلا ١ نمههشأ امو

 ع هد نا 5-5 2 «ىسومح

 | ترسو ىلدى سهو ادوستجرخا ذا ان وهو ايتو ك نابل !ىممالا هنأ ارمسي يسد

 73 دل
 اهفوجقاهطس ىتلاىب هول هذ ىلع ورم بايضو لوف ىلع هورس ب ضو اهداورثك أرم ل ا

 وهمو | عم < 2و > عاد <

 ركن نم برم ءارم بلاو بقا اا هيف قم |ىعسل الل بقو هنت

 ةأرلاؤجرلااسنولو يني تلهابلا تعمن رشا (اطس ) ا ةءارسةدسحاولا ىسقلا

 م صد

 كَ (ا) ةغل نسل دعنا اهأَطَسو روصنمو أ لافاهمطو ىأز مملاناهأطمو
 # وس 5-7هءسصو

 وهودود#رمسكلايءال_سلا مالاو هديزباذ أ هلاعو هدط ه او "السهول س نوسلا

 قدررهلالاف ةئانلأ عمجاون سلا

 بوبر حد اهم الس . نقدم ةئلاسَك اوناك
 و و مس ه93) س موب م دساد# ةرساع 525 |

 هيرمض 0 و 4 كس وءدقت م هر 9 + او السوهْيهَدَح رخسأفهرصع" الس ميسعلا السو

 ءاّجقلا ن زو ىلع لعلة دودمم مضاالسشلاو يورك زا المبسعا ٍ اوعدملا“ ذلَنَو ا
 17 مم وع

 أسرف رق فصل هدامع نا لا وا دحاو

 رو ووس سس 5و9 2

 مودم نار نم فود "5-5 اهللعىَذهملااصعك الس

 نك
 0 البو



 ا (ًابس)  ةّرمهلا فرخ ه« نينسلالصف ٠

 اب ومما لاا وعتا تنوير ما اا سينا هع ءاسسلاوماشلابعضوم

 ما مسد بيس

 اييئاقم كلا ى2ىرابتالا ا ان املا ى - دوةئبسلاو# 8-5 ىو ةفينحيوأ
 وس 39ه

 فورعأ اولاق هريغامهك< مولا نس رودةمن زوههدام-هاكح لله 50 اورخللا

 رمهالب اتم -ستاقرخ ادلب ىلا هلم ةلرمللا تيرتشااذاودملاونيسا ارسكيءابد تلاها ىف

 !ذ_هىفىنعملا ىسومو أل اق اهيفنا لاف ناله هنعدقلا ىشر رعشيدح وأ

 وسال ه هه همد طا 5 هَ 2

 كلذكوهجول ودب راع لق وهتعذإ اضن .راذلاو طابا ها امس اها و اهعج ليفامفثي دكا

 هد مدع وِ و هدم 29 م و وم سمو ُُخء 5م 59و 25

 ًاينةدلح ا سو هندلح ا يس جزلاتآسو هريغد ىأناسنالاًايسسي ناك +اوريسلاو سلا
 م

 1 ماع لذ ا ا ترم مو

 ًايسناو لادا ابسناو اهيهنق اذا بسراتلاتأبسووهأ بتناول يقو هقرحأ
 زامو و هيل و د و 0 .

 ا 19 د هج 0 'لاكو ريع اذا هداج ا

 ىو يس سا

 هاو ,ة-سلاطاذاناسنالانالأب ًامسس 00 كارد 1
2-4 - 

 - < 5 -ٍ 16 هم َّ 5_- همه

 ة2ورو» .. 00 م م2

 2 0 8 ايفل سك اة 3 نيع ىلع ال و 2 ًامسأم س5 داك

 و سور م م قو

 لع فرص»ن لال اقَد اع عميل بر مساس لب هته لعاب تب ٠

 ورعولأ ناكو مهنك اسمفابسسل نكد ا ليزنتلا قو :ليبَقلا ةدازا ىلع هفرصًوُي وي 0

 8 ه هس ةدص ا ع :

 م رعلااهليسن نود نم نوني #3 د !برام ني رضافلا ان لاق أمس رش رعد

 سس واتاع هي هسه ء

 راسا تع ممم "0 بس نادل دن تصضأ لاو

 0 - ا سود فص

 تناك هدل مسأل قو دءالودع ؟وفرصدالو ف ةرمصد ناطق نسر «د نب حش ن أب سوهو

 باوصناكم ورجل ناو زا رجالا لاني يابا بسن مكن ب ورلاعت لوقو سقلباهكست

 ةريسم ىلع ءاعْنصن م.ن رأعفر ا ىهأس حاج 55 ءالعلا نب ورعوت هر ركلو لاك ظ

 3 ذمه ىمسارك ةمنوكشدلبلاس اهنالؤهفرص نمو ةنيدم مسا نالذ فرصت /نمولايل ثالث

 هونبفابسىدايأو ايس ىدب أ اوقرتاولاخو ملابس قلب ةنيدم مساوهلاق اًمسرك ذثيدطافو
 موههالك فهن ركل كلذ ل وهانا و كا ذ ىلع تسنل هقيقت ةروصنالابسسن ءفيفذت سد وأ

 ريم لافو «اسئدنادراو وارداص مدع لاف |

 5 نم قرن ه2 رو سا اعوسومص وو تهوس 9 د2 5 - 55 3

 ل اراه كلدعي نينيعلا لحمل ف 5 م دعيت تك 1 .زءاابسىدأ

 اال قت ضنا نط ل تتسم

 اذك لمثل ىلا اظالاهلوق

 ةلاثملاءاظلان بدذهتلاف

 نمأظاةدامىىذلا واضبأ

 لساةلاىدلا سوماقلا

 سيضع همك



 اسأس)  ةزمهلافرح « نيسلا لصف د
 8و

 نمذمل و نعمملىأن يوزبل باوصلاو زمهلاتأو ز مس لر شلاق زمهلابىوراذككاهرشج ف

 ءورزمهلانءوز زلا ىصالا لاهو ىلاعتهلباءاّم نال ّتعملا قدرك د ذئسو هتعجاذا 376 ورم
 . هل ع ُ - ع 1 2 0 - 2س 6

 هوذرلا نم لعفءاز رودنموالاك ههتاقثاىأثالغ رهدإاءاز ورعولا ةينملا نمثدحيامةينملا

 هن 7-6 ه5 -سو2 5... سورس

 ٌانْعملا لاقي

 كلتاناسلا تنال لاو راجلا مك 1 ا (ا1) هج (ةنيلا يسار
 5 ةمءو مد مو ةم ص همام

 1 ار ون 0 و ًاستصاراج ار رح 05 اسورعع ريغ اناملك ضعت رح زاذاراجلابٌتأسأسكل وق

 لقئالو ةهد 1 رقللا فو اساسه تلقو ب رمل هوما راجل تسأل قودي
0 

 - ى دو وه

 1 درعلالاثمأن ملاك ها كرا زنعو داو وللا ةنههدرلا أسدل

 اًذخآةجاحلان هناكسشسالادنء لاشي لاق ًايسللةنالف د ةهد درا بنج ىلاراسلا َتلعَباذا

 ا ًاواكرانوأ

 مدا سبيع * اديس مامرتتا

 ىئأسإوق ىسعمولاف حريب مالاو قطن ىورناف هير ديراتي برشلادنءرامعلا سلاش

 اعلا كا 50 رحتورحزأس فل صالاوروصةمونأ لاق كب بهذأن أديراىناف برشا

 دومه 37 ساه سا 0

 اغويسل رجل أم هل «(غأس) | امظلاةمقب ,هيومردص» نأ ةفاع"املا ف ةجاسمل تناك اَبَرشَ

 مل خو - 000 معو ع 4

 ةمرهاب ميه ربالاك اهب رسرلاهارتشاحاصتلا فو اها ارشاهأبتساو أس موءابسوأبس

 اهُودهَم دو.علا ق الباذا هع 4 ةردجب كاطع دو 3

 اهو سمراصتلا ىديأب ا #* هقر عم .ءابهضايي شيا أك

 ,ةلافالا كالا بالو تماهأباو اهنوارتس وأبا متدوج نماهنإىأجازا ما لذى ادق 5 و

 تفك ىو كلام لاك ةصاخ
 85 -ءعو

 سالو ماوسلا فا“ د اياب تاسع

 هلل !ىذرت بان ا ا ةثلسنمب سرج |تمهس هيثم و ءاذلارم 58 :لاعف ىلععأب تلا مسالا ضو
#» 

 1 اههجا زم نو 0 سرت نمشي اك ه0 كات

 وهوىاثل اتثدبل !ىفناكربخ و د

 انتج يضع اََتلاَ ده . داع ضع مطوأ باي ىلع

 وهو س أر تدب نم هياوصو ىرب بالاخ * . سأرتدبقشسأك# حاملا فتدللا اداهو

 م



 رين ادب او 0 محلا للا عا 0 ا ا كي

 ا ل ا ا

 ب6 (اود) ْ ةرمهلا فرح «« ىازلال دف

 س عا سه عو ص 0 ع 03 م3

 اك اديهلا:تآرم ا "0 ا 23 .اتأ نويس وأ نأ هبسأ

 0 مودع دعا

 اكو مسا متسي تحلل ىف 2 د ىذلا ىنعي از كصبالثيدلا و هدعص هرعأنراو

 يا رجالا نم ا :اميوأ ن 0ك اله ال 1

 الااسدلا نم بحال ناك هنأ ثيدحلا فو نر قي شى ٌلكواعيجبقيسملاو قبلا ندلاو

 مد و

 رك ديل طخالا لاك اوقيضحأةراخايهيلع اون هر هد ن دعس دقو اهتضأىأاهأنزأ

 مس هل هس صدع م6 .

 رافحألاو مم 0 #* اهر «ةءانزلاتذذك اذاو رقلا
0 3 

 تا
 ست 6 ع

 ىديعلا فيعلا لاك 0-5 :رثهيلعأ انر و

 لق هيأ لع #3 000 | مهل

 8 ماع و لس هد 697 ع

 هلدوعالدبا اراحفف ثاكو 23 هادا |ابكرو

 35 دنا عار #*
 مَ و

 -_- 4 , ب َئآ

 ثراطاوهادهثرالاو ةروريض هز وه كرتاغإتيكسلانءالاك زمهلاسم .؟اىلعان زيلض ألاف

 لوي هيفوامصّتعاوا ملا ثعب سقى نم سها هتمع أ اذإ ناكهنإ لاش قاسغلار مث لأن ا
 .٠ . . و . . | «< ه

 كرام لكلا لا

 »نم ىوهلر وو م25

 نافلت<فيك اهدو الأ فران كفا كاكا

 مى” ا صم 9س 9- سه و مرو رص هد

 0 و المل 5 0 2

 م ا 0

 مو 1 2

 0 صع!ن ينور طقو رت :نيلظلاانز هرو

 سات و »م .

 ا هوامش ايست و دع امسؤرعان اللا ريوو

 اك و 2

 ءانزل لاش عقار ا ريصقلاذم وشلارءان زاواهلادأر نيس وهند يئشلا او
 هم صام و

 مدح يلساللاك ملسو هلعدللا ىل_د ىنلانأ تيدا فو هلوبان ةالسأ' انرلاومابلظو

 م 5 سربانه 2 99 «ثؤرس 9 اسا# سل عال سم

 لم او دنقلا اء زا رخم اكزكو دعا ًاونزوأ: زن بهل وانردقهنملاقيو ناجح نزودىأ“ انزوهو '

 ىور 10 و 2( ملعءأهتناوهيلع قسم نقتكلوبلانالءانر يدب نقاملان' اكقلاق قيل

 -_ و و 0اس ع و

 ءأب رغلا فوطفأ دنا دوه تواسإاو ًءاديناعالا نالاق |وديلعمتالسونانثيدخلا
- 

 0 و هم 7 5 2و هد 0

 ةمخازرأ ا ام نيدصسملا نب ده ان اوزيل دلل م ىأ ناو ايي ١

 - _- م -

 همس .

 عنصولولا جتفلا معان اوهلوق

 همدقنا بدلا ىفاك

 تبلاب«يلعد.سمئشتساو

 كبس ناكل هلةىذلا

 هعيفصفويتك

 يذلا ف سائلادفهلوق
 هييفت# و تك نامل اذسف



 اذا

 نااينعتدال اهذهًارزهلوق

 قىهامكءرلال_صفقدرَو

 اهدروأوبد دهتلا ةرامع
 جمصلا ىلع للا ىفدجلا

 هع وتكءارلا لصف نم

 سنلا ف وهاذك لج هلوق

 ءامحلاب مكاو سذهتلاو

 ىفاؤملاهدر وأو يل ءهملا

 '”هلههملانيسعلاب ل-عةدام

 هعيفتضوتك

 (ابز)  ةزمهلافرخ * ىازلال دف ش 1

 ْ 0 انموم اراه يعو 5 اهيرفسم واهرستب ناك

 ءدهمد و عمو ء- 28ه 2 ع و

 أيتخا هنمأرأ تو فول اناث هر رغاصتو هباه همم أ (ئن) 3 (يزلال نإ

 ررخ لاق تانغ الات نوني ذولا 220

 2 ضي د

 ريلا نام طخلاو

 س" س0 2 دا و2 م .7 75 ىو

 ع انملاثوسلا تارا « رفخهنازالاهبىديتفودست
 5 <66 5 و و ه عو) 57 س«مو 5“ 0 6-25

 ىلع لو >ء*“٠

 !تالغ أ تكرسو تدمر 11تازآرتودب رطق عقر واعرمس ني مزال زازفادعازأزأ ارارو

 195ه مدع د و هموم سد وقل سلس سو 3 سوو و -

 اذأاديد ثوري لبرلا نمسرأرديزولأ روزا مَ ةهظع وروما دقو راصقلا هيك
 26 ..رض# -2

 م وم سه

 هزمهفهيلإراص أ اذكى! نالغأر زأثنللا راصاذكىلإ أر 2( زا هنمّتقرفو 2ترغاصت

 مهردتئاس هر ل طوس 1 6 (ذ) ملعأهتاوزمهلا ًكرثهف مدعلاو لاق

 ى- هدو يو ”ثذ)ؤو هه ومده 6 8 هذ رمسو# و

 مها اردلا 6 رسوم ةعبشو ل "اك زوءاكز ع ىل»و هدة: ل2 1 اكز لبق هل: 1

 و<و يلا مايل ءو- 2 ب

 قو 0 ردع عمر 17 اتراهداوبةقانلا تأ اكن ودشلا* هاكر هزاو هلجاعدةنلارم مذا

 ع ةكامأ هللا لامي و ومهم ارد سوات قالا دنع يثمر بيدها

 هَ هه و ارم يأهل هد 15 < س

 قدح همت راو أ 0 "كرو اكن هقسمن اكن ليش ل او ىأدت 1 و
 م

 هم هك سو جام سارع < ءو

 لاه ددلساهْنلا اك وهيلعام ىضقي 5 0 0 ا

 ه 2 )8 بص

 ناورمن بشيك إتأ اك دقو #4 2 وأم[ بهرأ 06

 3 . 1 و و عدو س 5 همد و 1

 نالعإ درس وهنم منو #3 هبهاذمتقاضْنم ه6 لع مو
 ل

 - رم هىس2 وو كو فسد

 0 دءقيساذاء بأول كثار انزلاق اان (1)

 4< 2 د )و م
 ىرقنملا هاعزب سقلا# هيفدعصأ رونار ل بدنا فأر وبلا فكوزلانّرلاو : وسيم

 95د ع وسمو سو
 هد .امكحو» ضل اوسراوُقل دير نب هسوقتسمأو مضرب ءاييصْدحأ و

 هم م هو يايقيلا

 لكَو فوك 0 23 لو هيشأوأ كلانا
 ه-

 خفر 2 ا نك

 ليج اَقاَْتاطاَدإ قاف #2 ُلدحادَفهعصْطَمف عد

 ازهنأىره :ولامعرو هريخىلا هيأ لك ”ىذلا لكولاو بل مظل فاما ليلا واهلا

 لاك ةروصلاهذهىلءهريغووغهاور و ىرند# وأ ان ا انا را

 1 عا 898-و 2

 هب ١ ىلعدرتهم[تلافو



 م (ًاود) ةزمهلا فرخ * ءارلاىلصف '

 و م هم ه د ضوم اع#9 وزو مم

 نطوط عزت نمو 7-0 قا نويفرملالعدق .

 1 84 مو ه* 5 م

 لسى ََْت امهر لش ب ايه رم ىهأب اج لاقي ماكحالا كرتورمالاف طيلخلا ةأمدرلاو

 عامه ه هض ل ممو 2 وب م داهم د م7

 همقأشرتو بلع سم يغرد مكس هر ةنأرأيهرو سس 00

 © .اعءو م هع ,عمءهد سرع د 82ج 5

 |ذاذأهرد سه أ ىف امهر دس ءولأ نرطضاهيقأ» 1 هلق نأدب وهو نعاس

 مالا ىلع مي لاذال جر الاقي امهر 5 ريانا اهرتانيعو ىأز ىلع تدي لف طاتخا

 اه 00 يهدوص تتسم شا و< هم

 أَ .هرلاو هورخ النمل ةثأنيلدعلادح أل عج للا اهرو ًايهردقددرتبو شب لغجو ىضع و

 م وءو م 0 و هن ع 9

 ٌَض راجين أةبهرلاليقو هموعتْلاذا رعت اسهر كلذكو يرد لال

 5 2 0 م ع دامو 2 9 ه

 لمن أكلذو يه صوهف لجل ابهزنيزوأ 0 ارك ئشلا ا هرتو ليجوهف د كيالفالج

 ةباصسلاتايهَر زو ل تاذا ناسا مهري رو هلذ ا ل ةرهفلاب طال الفالح

 ىضودو سنا شبس >قو رطل اهْهّدقَ اصسل ةأشرليقو ّت تن رطضاتأشرتو

 هد ةؤسوماو

 رأى ل الئثاك نييفهماتاعز اعين رمزا ه1ضرأناكح الخل آهنعدللا

 و 2 ه5 <89 ىاق

 9-5 لعفتالو كل دير ذر دل تأ مدع 0 هد ىدصالا اهيقسافنالف 1

 سم ةهد موس

 دشناودهملانسواركتلاب نمنانيعلاَقِرورْعت

 هد وو مص

 ربكلان 1 داهاني عا م امضشلام نماكلساك نإ

 س06 مل

 3 رو ادا (أ دئادمعلا لذا امهر م اهيشمفأيعررلاو

 ىلع هوزم مف راولات عزم هريغب ةيورلا ى هانا ليقوةئيورلا ى مو ب اول مبمو هقماد هير 4 ٠ و - هم

 ه مصس ا # 5 هه 01 ةيايحل

 ترح : ةغاىوروتوالخا 0 وقيوسلات ا سايقريغ

 5 هر - هيام - 00 0 10

 5 3 5ع

 500 7 ورا هريغصتو ل 8 - هلريع محل ضب م

 31 لا لاه هن تاك نا رسعأ ضعنن مورلاما ف نانالاردخلا مود ١ ,ءأالو لوط انوكنال
 ه-هءعد ك6 «) اق -

 ةلظعاب“ اك ةيلبح ةريصئوريغ لاقو لاق سرحارودهقر وأهل عدم فاس ىلع عفنزقري مت
2 

 مم اه

 ىل-ءوأ كلذ ىح دنيز لأ ن نءاهؤاررثك ضرالا تورو لاما كة نيل" *انضس :رهزاهلو

 ىطرألا قورعةراصءولاز نقلا مدوهو ني وحلا مد كما ورصلا بز ءارلا مبهلاونأ ىسراغلا

, 1 
 دشناو رج ىو



 (ًأهر) ةزمهلا فرح: ءارلالصف 1

 هللا عفرالءانعملاق هتعمدهتلاأةرأالمهلو ةىفبلاط ىلأ نعى ردنملاىكورو تكسو ًاقرأو

 سا 2 نيس كا ع مداها

 ىلبلتيفابنع متنا ىضرةشت ا :ددس فو ةأقر رمت يمس نموةحردلاتأةرهنمو هيعمد

 مهر 5 - نا ١ هع ا وس

 ءوقرلا سسالاو نكي قولا لع عضوين اول لاب لوعف ىلععو ةرلاو عمد لاةريال

 ال نمالد تالا ىطعتاهمإ ىأ ةعركلار ةسومدلا راينا الا وبلال ثي دلساىفو

 امأذ لص اذاكر ًاورمهتنباماقرو ماودك منكسيو امنا مشت

 يو ود هس وَ 0

 لاق لضم مولان ءوقر لج دو مهقتدقو باعث نع لصأم افلا

 ل لل 2 ها هس دى

 4 م. 2 يي

 ير ووريغ مقر قرت لوقت ثمل لع را لاقي فار الاب ذيطم 5 ااهملع
20 2 0 > > 57 

 7-2 ع

 اذامنل فشار سأ مالا 1 ازمهلا ؛لرتو تيةروت ًاقرلاس :بدَعلاَقرفورغلاو

 تنل عرس

 ردخاف همدّوي جره ةيدااذخولولو عددا ىألا الامر مدلا”ىوذتأفال بيل جرلت

 ناك الات (م) « ءامدلا اهلقاس كرو دشنأو ىخضلالضفلالاف كلذكو

 ص وو © هم 9 هد

 ًامراودوفاع ناكسلابلجرلاروبتعلا فابتمات !همهطمإصخو بيقتسافأ ااومروأمر 1

 رن ب سوأ لاك هدو هاتوا مدو قب ةح ف ندابخألا ندوهو ٌيَحكِلا

 . 12 هم ه2 »ع ع و هدو <

 اوك مضل دقلادبعلءوسمون © تداوذارابخالا ةأمرم تلجأ

 مهلا ميت يمكلا لاق 1 (ًءرتوصا “نزلا (ئ)

 و اتت ّ و درعز ضن مكس هع <و ع 5

 برطلا اني ىدةمادالا دنع 2 00

- 

 لفى مقداذاهئيوصتلابرظءاعم هل فن مهلا برطلاو بوصمانسو مهسلا عّرهألا

 0 اصو ادب ناك اذاةمادالا دنت امجد رلادوط : 3 اًولافو عداصالاب
-” 

 اضنأ تيمكلال اك كلذاو ةيحرأ4ءذخأتو هنوبصل

 ابدأ“ انخلأ نري فكل لتر اذا تلج هم

 9 96 م

 لاوس ةو ئسجنبا لاغ هند مهما فئلالا هر هو ءايلأ مع طأت ريلاوأنريلاو

 رغاشلا لا ف :اوَلاوزمعلاو ىعضا ةأيهإ را (أ) قرط أو رعاامو ىناملا فل شياذه

 دق



 ا ل لو ل د
00 7 

 ب ا ميرال

 خ١  (اقي) يهل فرن , ءازالف
 و5 دس ْ

 اذإل جرلاتوةرو-هلوق نم مزمهلاريغاإ_ص أنو يق ةنينًأهطلاوود لاو نوكسلايءانعمناك

 2 و ببا سو 7 - ه2 <

 نم عدارلارط_سلا ىف عقو ىناثلا٠ نهو همدن م "البو ضعي ىلاهضعب مضيق ةرتاوا ا هييكس

:. 
 لثممكس هلا قاكباوصلاو 8

 اشو هلا مضناأ لا مهوشدو 3 ركسأ عرتالدلب وتاناولاهو فو هه هوح 7 و تاق 2ث عرالدلب مانا انو 97
> 

 مىيعتمو تك ىاهاقتل ادق ورعشلا ىفالا قلتالةز : مهلاو ولاق 2 قلاب 'ىناهنبالاهو ىنونكسلوش»

 ءافرونينبلاوءافرلابه: ءممو ضءىلا ىذعداو 0 يلقراطفّتعز نا هانعمو لاقتبلا اذه

 لاش. نأ يمنا ماوه ثددح فو نئبلاو“ نر هاندا

 مهتداعز مناك نالها 0 .ماغإ 50 اوك ملاوقاغتالا واتا ار رلا نيئبلا وعام رلا

 نينيلاوءاف زاب لاف أرما هذهّتْج رت دقلحرهل لاك عيرشْشي دحفو ه عمق ّنساذهلو ّ

 ريخ فاكس و كيف كلرانو كنلغمتا كلرابلاك الجر أراذا ناك هنأم-مطعب ثيدح فو : 55

 ٠ -  5-5 0 3ه ع َ 4

 تيكسلانبا 00 اوعامجالاءفرلا لص اد حورتئاافرافاهنبالاعزميتالولتتلاى

 هضم ص 7 - 2-6 0-0

 ءافرلانم_هلوقولاق أ ا بول !تآفررخا ”[ىن_«مدل ناكزمهاذاف ينعمدل نوكمفزم جاله

 انور (للارنركم !اهانعمناكتئشناوزمولا هلص أو عامقجاوماشتلابىأ نينبل و |

 »© سا ا ير

 ةفلألا ف عرز مال ذل تنكعرز ماثيدحفو هتنكساذا ل جرلا توفر نمز مهلاربغ ْ ٠.

 ودودم 95 < ىد

 هور هاو يفتش تسل مهما جيذلانم 200 ءانرلاو

 م قه موس 2# )وس و برس 2

 بزعل هيلكت الجرن ثيدحلا فو هل اوعدبو هيقفرب وهنكسيى أ لوشلا نمدهعلمنسحأب

 هء ت6 لوس

 هافرأوداناح لجرلا 7 0 نارملاوهيناك ام نكس (تادراف لعتف ل «ء-ثفعاللاقف

 عسسل 5-5 اذار وهسيف : ؛لاراحاذا أفا 7 ٠ عسبلا جراف رونار ءالانبان ١ع هذهدماراد

 لعانأفارتو اد تاو وه رمأو مهد ناك اذاولالاوُخاَ 'رةارترمالا عا فارتو ل 3-5 :

 2 هل و 00

 0 ط هيلا ةناواشبأأ 10 هك ذنسو سأل الأ أطار سهالا

 3 هو هلل هس

 لاف م لا يئرلاو مف ١ ارّئذولاو اى رو بلقلا عَرتتملا قدرلاو تح ىنهعتاتغلهيلا

 نقد اوزكذ ذرب ىلع 2 قرة وبار ةلاوىل توف 3 رعاشلا

 «و )نمو س وات تا 0 سلس # 5 1 م همو :وو مث ه-

 أقرأق :رتةعمدلا تقر (أد) هودعلرادتر وهطاشنل ىلظاا ىئفربلاو ا ,رهىلومازوفتلا ىئفريلاو
 9 - هع اي وحلا 5 3 0 مهد ود د و سا معو ع د 0[

 وهده ًاقرأو عطق اونكسقرعل اوعفترا ًاوقروأةرأقر قرسعلاو مدلااقرو تعطقناو تح وقرو

 (لوا برعلاناسل ب 11(



 (أذر) ةزههلافرخ هه ارلالصُو 1

 اردو ىوقاذاى لا كب رخلابلمف ىلء أم رلاواه كن ارملا ثر (اظ) هتمةياصالا

 اود رخل عورملا قروك ا ةماقلاقوذوم-ةةرصئاشإ ا(ةراوماشرأ عممباودمأ عم ىمو

 م 27 9 04 .-

 ا ةعبب رنميلار داس ا ةفرقلابت0ةيشع ا ثرار ءيئاهاك أم الو

 ةطَسَتمناعسةلاب تنك زل 211110 م .ىهو دعا ةيثكُت نام_دقانهأ ودلال مم

 اقراهتيحاودس كت ل ةبرعخ نم ىصدا وجي انو يلو ضدال ل

 مالّثأ ىلع تاتو ديس الا اضن 2 4 طلت ءاريغء ارم ْطَحةَاَسرلال قو

 اطر (اطب) لءآهتاوأواووأءاتوكي نازوكذد_ةفالإواض ارش "وه ىذلا اراد هاتر

 ل ظر ىتال اوءاط رلا نم جالا ليعُ ىل<*ىط طرلاو قا لا اه 'أطراهوطرةأرسملا
 1 ا ”*ءودد

 | وم اس أتكردأ ةعييرشيدسحفو 3 .طرراصأ طزتساو

 مهلوقنمءاسابن ةدااوهل بقو ريثكلا ن نها لاقوأ كلاب رشا وه لاق هرسفو اطر

 اهاند ا ةراعٌوفرةنمفبل ار (اذد) نقلا ملا ناتو يالا بكا موقلاتأع

 ه5 . موه دوم <

 وهو طشلا نماهتب رق ءاقرإامتأؤرأ حادعلافو ضرالا نمد ىلا دقاذاا عأفرأو امشلا نم
 ود و - 8 229 ل 5وهم هده 0

 هج .وةدملاو هذاا ميدأ اذ ةنسفسلاتافرأو طشلانم 1 ”ثرح ةنيفسسلاا فرم وأفر |

 رهاائ اشك ليقوض :رالا من ررقأمدكساو دع 1من منيل تأةرأو رالا

 ف 0 ك6

 ططشلا نما ركاذاةنيف كا تأقو/لافةريوجملا اوه خر كلا وب رو ىرادليةثيدحفو

 هيأفرأ ىد>مالسس !اهماع ىسومثددح فو زوهلا ل صالاو لاق ءاسلأب يتيقرألوقيم مدعو

 ةأرماةن رذسلاك ص رالان وكف ةمايقلا ف هنعهللا ىضرةرير»ينأثي دد-قو ءاملاةَضْرفدنع

 ل 2006 و و -و<

 لصأو ضءبىلا هعب م هو هقرخم ةلافرءؤنرزومهمبوثلااةرؤ جاومألا مبرشتر هلا ىف

 ب اروتلا نوفر ةرمهلا ل: : وحنان فلاقو زهرا روةنيف سلا“ فر نمت شمه ىك موام

 2 ع6

 5 ٌرلان المعلا ءف ام تمال ل رو ىرتام اواوةزمهلالّوءاوفَر
 مدة .٠ ياس 5: هس 65 )*

 هارلي هطبع ىوسيألام د ءادلا ديد نطرعي نود

 ءأقرو باسغالاه تيد قرت ىأأةرهقاار ةغتسأ نمو قرع باتغا ملا و هان فرداأ

 ع 7و و بر

 ىو هنكسأ روفر لج رلااقرواغتالاو ماقتلالاداافرلاو لكل لعكلذ لكو راشغتسلاب

 تةشناو تبكسلا نبا لاق عابفجالان رسحو قاذتالاو ماشتلالابىأنيمملاو* اهلل لا عدلا
 م" سرع

 نص



 ركل ا

 2 37 هن

 ساس يثوش باى لاي ب صبت والا هنا دلل 26

 . اقماع 1

2 1 

 و

3-0 

3 
7 

. 

 هب

1 8 
1 
 1 ا

1 

 ل خل ادن سي ل يبا ل وللا 5 5 2 ا

 ىأ ًايسفنامد نمار رامان أن يلعت أن دا را ةبحاصقأ ارملاو نا ار ثيدح هن / أشم ا 4

 4 (ًانر) 2 ةرمهلافرج « ءارالضف

 هؤزر هتزرو هام وو الببتكو فكن ١و« يمر روصتم و لاه ر وه هريس ور ومين

 ليةمن الاف 0 ثول زورة وذ بشل مبا مب

 و 9 هو م 8و

 الاساذ ينابللا كاسب د ا متدرشفابيلع تاج

 وه تو هو

 الز بوكر ار د هرهبظ ىب رجراجتلا 1

 900 و 3-6-8 ص ل ه -ه<

 باصأ هز هوز هور رو ىرترإاوكوريو ةضوعبلاه|مكاملا زلاون نك ىورو
2 

 ًاشانالغأت راملاةد هويت 00 ااهلامعم ةررامو هلام رو 37 دوو ناك

 اذا ىأأ أمسى 12 يلف مش عج نب ةقارسث د دح فو هنم ص: الوأمس هلام نمباصأ امىأ

0 < 4 

 83 همث -ِِ

 كاد اىوخدجأو هلنعمقل شر ماعلا اد تن د هيمو اند الوان نام

 2 نءاشمم مامن ريثعلا ما لاق هنأ ىبعشل اثيدحم مو ماعطلاّنم . 30 عر ًدجأ ىلا

ْ 
 0 »© ب هروح هدم و

 يور :اواهم هن نمضي لاول سخروا مينا

 تاور رسل ف ل لان رزاململاًلالَسبحالقانكالوأث ددللاقىورو هبف

 هنالطيل ملا ةلالضو دال تضخلا ندموشو زمهلا لصآلا و رثالانبالاق َْز ذومهمرغاذكم
 عر هم و

 فلج ا هر نما ايدصر حاصلا ىف فو اريش كمن مبان ع 6 2 ١ از رم لج رو هعش باهذو

 04-50 3 9955# بس 45 و4 5 - م

 اعرتمحارلان اولكر ايو د ًازصأذر مالح حارق ةقضحوأ

 قدر شلال هيزرلايالولاق ندمت اذان رلاةبدينوأ

 م89) نو وس

 ريسقف لاهم لكك امس اناكسم ايأواسلاع اندر
 ل مس

 ب ١ ودون لاق ةيضئالاو راب ولا بيصير وق

 دقاو نبا لانمأ و ريز د] كلام ُلْمتْنرلاَنالذاعأ

 و ان 5 و و

 هتباصأ ىأةكيزرهنأ هوا ازروماززأ ماوس اة 5 ةئيزرلاو ”زركاو كلامنباءزرلثمدارأ

 2 22 هوا + رع و

 انفي را لاهنان ءلأست تنام ام يتلا ةارملاتءد->ىفو مح طظعءزرهءاصأ دقو ةينصم

 هس و 0 ا -ٌُ 787+ سو 8و 7 ه

 صاقتنألا نءدوهوهز الادب ة يصل الراو ءابصبأْ هتدسقفو هيتيصاناىأ ا

- 

 5 سس

 ليلقىأ ماعطا !نمعز اللا و هر رادو الة نعلاهو ننف نإ زب ىذنباثيد تو



 نا نوفا نع يعود مي بدل
 011000 5 انجن 5 نا 1 نابل 2 11

 (انرإا .٠ ةرمهلا فرس« .ءاراللشت 7

 اوهسانعريثالان ب لافولو (تلق ) مونعهرتشأ ىأ ىصاعملا ىلع مهيذعت أ برأ هل الد سماوع»

 يا د ع. مدا" م 241 5
 زم الوز مهءارخؤمالجومىأ تم ماعطلاو بهذلاهبهذلا نوعيات مما ىرتالأ امهنعمتلا
 5 .٠ ع به و ا أ لام 0 ..

 للا زومهموهورعو أ لافؤ زم ميالوزم_ مياه اش اندةقانلاتأدزأو لتعملا ىفهركذن

ُ. , 
 ةضب فص ةمرلا ىذا

 “ سه عا © س ٠7 ه ه5 7 7

 اهلل سوة اذا »ع قتاله ارو

 ع م7 وي 0

 00 يبرم ىهفاهتلو حرش تداذالماحلا تأتنرأورعوأ ثناذاىوربو

 2 ًدرهلبل_هجئنثلا لاو أس ايثلصنىأانيجرا اك اناا دما لا

2 

 ميل راق ىلاغت هنلا لاك نوعلاو هو ارا تنك اذا ىسخن.أدرأواواعتوتلاداروهلءأ

 9و 8 س رت وو س و 1

 ادكواذك انغتأدرلوقةثبل لاو هرهظ. 1 ! ههرصنيى أ نالفاءدرنالفو ىنقثصبأ ادر ١

 2 92د 90ه ص د و ه2 2_د ه_

 دره ترمدوهنأ ًآدز ىأان الف تدر أل وقتوميهقزلت"اننن مهؤدرت طئاطاك اداعوملةوقهتلغجىأ
. 
١ 

 - و ووو ٍ
 ةعبضو ود ويد عدت قادر ةسضصوفو نيعملادرلاواونواهت أود ارتوانيعمىأ

 ءانيب ناحل ا رصانل اون وعلا در رلا لاملاةابج 6 السالاذ درممناقاربخراسمألا 0

 ا هدولأسإ هير طباشلا لجزلاداكبالعذا ريع اةادرم او ءادر ؟ هامررحح هأدرو هن هدرا

 ءو هه. 5ع 2-24 هم

 نبالافو طوس نا هعقدد شكوأ به هتعداذا هؤدرأ طئالسا تدر لمعت نا اهعضوم

 7 29و 3 © .ثس اك - 5و قس

 روح هال[ ىدرلاو ةوادرلقتالوتادرلا ني درئئاذهو ينعللاذهب اطئاخللا تادرأس نوب

 2 تحلو 2 و هو
 ءائدرأءوقن «كلذك ”ىدر لج رودءافوهد 5 ”ىدروهف ةادرؤمر وتل انفو كما

2 2-١ 

 *نغلاتأدرإ اودداصأو أي درست ل هف 8 رلاثَدَ رآو 0 در اوهد> وىنامعللا ن ءنتزممب

 امشلعفاذاكلذكو دوج هفادراش ناسنالا باص اذاودسنع أى أذار و ايدرمتابج

 نعز ومهموهفايلعدازنيتسلا ىلع أ درأو زمهمالو زميل أورغ ىلع ضال ذه درأو در

 دار نوكيتأز وجي« هيمان واهمدربة مدح 9 « هلوقو ىدرأد بوب اءاك- ىذلاوءارعالا ا

 ىلع درب ر ءلاةغلثيللا لافو لعفا |لصوأ او قرا افذفاهيفذديزت دارة وك نأ واهني

 لادعألا“ ءادرالاو طاَغودو ثءالاريسغل ى تا دازاذانيسهلا

 اذاانؤل الفاتر 05 الادعأىأًلاقئانُادوأانمكتعادقو د راسملدعلك ةليقثلا

4 



*. 

 خ5 3

 نال راسو ل ىبنحع يس

 هج

02 

 - 20: بر عي عي يش رنا "ع 3 نال تارا ىذا

5 

 100 ل ا ل 1 ن6 ييخا  مسسو 0 » 0

5“ 

 هوا لات

« 

 وهوة هسصو ع 9: و 1

6 

 7 (أادر) ١ ةرمهلافزح « ءارلالصذ '
 صصطصصتللا

 فلس د 32 وعي و 6 ته 7 3- : ٠

 ًأثرممأماؤثروةقيد دولا 0 اةلالسب تلتف ةئيئننمىلإ ىو(“ :اوهوادابز ثيدح

 3 - ه و ”-هص ملء و 9 . َّ 520 و2

 مو اان انيالاوهو ةمئرلا ن 2 ميرمأ نؤنت مو نا امه رضأم لع راو وُ

 و 0 نمل 1 8 ا 1 يح + ة-و<

 داؤفلا فغضو ةنطقلا للف ةأثرلاو 1ك هب .ًارفنالفأ ارا نوطلطيكأ رهو ا

 ياا 8 1 هك اىلاللمقىنايسللا لا و كس د وةنطفلا ليد اهلا ٌفيعَض وسل جرو

 دا 8-8 ع 01

 نعقجلاةعئرلاو فْعْصلا نءموشاعاو طالتخلالا نمناسلال مف ا و وما و سلا

 صد 2 ق5 2 هك« هد )وسلس 7” وع 000 5-8 9 3

 تأئر وهتثرفةغل هو دعي هّتحدم ًاثرلحرلاتأثرو* انثرةمعتوأثرأ شبك ةطقرلاةأثرلاو بلعلا

 ه < ءءء

 تدارأآت رم هوتاس 1 : جوز تأثرب رعلا نمد سما تلاقوةئئرملا ى وكلك اهنا 1

 نولوقيم حارا مالم هوتلا ىلعذأ أرملا و . مادهوءاد غال اف زومهمريغيلدأ وىرهوملا لاق هير

 تيكا لانا لا ل اير جز اهنمّدشر 0

 سو - و هو 0 8 8 ع اووس ه- دهس

 نهنمءاسشنن مج رتىلاغت هلوق 5و هذج رأوهجرأئرقو هوااذاةسسرال مالا

 هلناك 00 ادهم هدهيىلاعت هللا صخمامم اذه حاجزا لاك 1 نمكنلإ !ىوؤو

 قال مال ع ع

 ريغي سرت ئرقوهشار ذىلارخأن هدرنأهلو هتمأن ههريغل كلذ س داود اسننرءاشي نمور نأ

 3 ©3189 2 هر سا ا 7

 نوح رم نوح 0 ىو ناك قير نمافنش ير ىرأوبلاف دوج ًازمهلاوز .ه
 - و

 كلام ىءكح: 1 دحفو ديرب مويفهقلا لزب ىدح هللا سالو روسيا هللا هل

 تيعسملد ورع رالاو ركنا سو« بلع هقول م هلا لو أتجأو

 ان هيج لائم ٍةبرصهيلاةبسنلاو عج لاش 58 رم لج لاق بةعجر ٌراالاممتجْرْلا

 لوب رعلا ضءانال ديدشتاةبحوْلام هو خلا مح لحرتاقز هلا تزمهاذا

 هو و ىو و

 50000 او 0 ل ليزيد كيو متت رك

 نإ 0 2 ااا

 روعالا اهنسفنةبفئاطلا بدار تاو ريو هذءايلا فيفتي ة جرألا ا نوبو تمم هيذارأ

 لحرلا ة نأ ىف هش كاذكولاق ةقئاطلاهزهىلاب 0 افااديدشتهمف
 هدا 7

 ةقح ركنا تك !قدروريثالا نتا لاق هن رماة زا ىلاسنلا ف ىو ف 3
- 

 ةعاطر مك ١ عمم نيا هنا 1ك ةيضطم نانجالا منرطسألملا انو دقتءي مالسسال ا رفمهو

 انيسئيسفس بيس ا

 وقلدكع تع ةلالسس هل وق

 قدهدر وأ و انهةءاسماا ف

 بنان شاالببب خش
 سعف _متك أر

 اهتثأ لق ةأثرلاو هلوق

 نءالقن سوماقلا حراش

 هعتع# ومنك ةغالا تاهمأ



 ادا ني فاللي ابل ني عر

”3 > 

 (أثب)  ةزمهلافرخ ٠ ءارالصف 20
000 

 لاق «اهئايرم قءاعشصا هناك « د كنأو هلوأ غفودلاماكح اذكه ىلار_ءالا نبا نعةافرملا

 ىلا ث ال. غلافو فرش نراوأبر وهم تأ هعقةودوجأ اب ضرسكب م

 ءايلعلا لع وقتا ان * اوصل َقوهربطلاو ىدّتمأدق

 ةأبرصو «اردسةمدن ”اء سم ىلع تايم لاقفاهز مهنا راش دقوا راتمىزابلا عا

 1 لا 0 ا ا مبوب يشل عضو كا |

 وم اهم وم ذ هدوم

 لاقيو أبى م هيف فقي ىذلاىزاب ءلاناك-الءقهنمو أ رملاوأتر "1 كالوكم ةمقر قرم ذأ رملاو هيقار

 اذكواذك ٠ نعمت رواوأ م ىو نادود#ءاطوالوا مفءايرال ضرأ

 ىزوم- رار ع

 كلذ. رع ابدا نإ لاشو نحب ءهذ_ه كفر رمال عارأ كتاب رد كتعفرا؛رانرأ

 انزلفتأنارو دك 0 ب اح كن ير الز رءامالا هدم تع لا

 : )ا ف 1 م 2 رو مع دب ا اي

 ثيعبلا لاهو هأقد الح زلاأي اروهسةتاوهيردح

 و سور دو 1 نود ع 9و ن”وسو 9 م 0 1

 مككراملااهعتم تامظعملا 35 هندقعالستم_ةةساوتأبارف 9

 85 مم دءه نددمدسع «6 ان هه مسمي سس و 18 2

 ةقشراىأ لا كر تعفتراوتكار“ ابر ضرالاتأب ءرو

 2عه- مرمر ةه اص دمعمو مسصا ج ه8 سه

 ل ءاموأ برام فب لو سضرالا هتف ري نأ معاذ تذل الذل :حاجزل لاو

 دو سس 09 تع م« هه ا - م ياا - 8ع

 مىأ أمتنا مامومأب رتأبراملا يوت االومل هيأالو هتبهأَذْحْأالو أ سجتالو هير عّشالو

 لقاتتيىأهنيشم فأي ماجو هريغو رو نب ماعط لكن مهل اًوعجسملاو اؤيرو لفتح ألوهيلابأ

 . .ه-- هو هه

 هوب ابشع راهسروبا دك يرام لاش لعتنا 0

 بيدا لارا )م١ زمهلا اراه راهاةرلاقب و ديكلاىالاأ [لاتبالو

 00 3ع ل 2

 يضل دوا ظاغد وبو رق ف ضماح ىلع الح بلكت نأ ةزوم_همةئنث . اىنامسل الاو رقه لع

 ىنماسا 0 يال اي حقا لسحق ضماس ني ىلا

 و سرمضتىم ةلوس همس - مز عداعو و ع٠ ع ةمو
 هطاخ أثر هون ريهأثرو امدرم اذا يان ترا دقوا هب رشا ةشياىلأثرا همدان لوقي سرمضم 0

 507 هةموو 1

 لاقيو قد مهل مهلة رو وقل ايدو تاغلاا ضرار اوشن سسرش نيو

 مم # عام 2 6و7. < ما مب
 41| يرااردب رادع درع ثب د> ىو هيهذبو» دكت ىأ بْضغلاةتةئثرلا لثملا ف

 4 03 و 2 0

 ىو ا نمت الرف ة ضماملا لا هيلع بصي بملح نيله رصو أير عم

 ظ َ ١
 ثثد دوس



 3 (أابد)' ٠ ةزمهلا فرح «. ءارلاولاذلا لصف.

 هادم ل مهم-5و هو و ىو ”«سم ه2 # ي<

 وهل و تدسقو تءظقتةح نقلاوح را ايذت (أبذ) هيلع ءامذ لع امد حافلا

 م ةسهصع 95 #52 - 2 همي د وس ه5 27

 تأرذتادقل ,قّسعطقتو ةحرقلا د_ثذاذا ىمدالا داسفو أ حشبذيم طعلان ع محلل لاصفنا

 7 5 23ج قع

 ردو انبهتتأاذهواويقا

 هلم ولا نم دع هد 3 حس زلإاهتمأكذ 59

 ا َم-هتصصا اذا ب ذ 5 للام « دح اعلا ىفو كا: نيوهوش لسة يرقلا و

 حطو داس مظنعلا دقني دقو

 را زر وترا رارلاش زرظنا ٌااديدك 9 ةقدخلاْب ,رختأرأ 3 (أرأ 3 ِض (مارلا لصف )

 نعش وهينيعي أر , وه هد , عارك ن ءّدملانععلاءارأر ارو للعف ىلع نيعلا

 ا ريدا 3 رورو رار( سحاو هكر تَرَ رارؤابه ري ديشاك اذا

 ل لوجهلا بي الل لاسم م نيعلاءارأر الخال 0 لاكودودمءاهريخبءارأر ةأ او
 و ,* - © 0000 < م0 - ةموم

 الغ اتأرأر واشامسماظحاج 3 .ردادية يتم وتطخح وتارار اما
 ع

 - 8 ه دسد#

 مم يل مالا رسل ةازباغسأ نادي زمني تأ ءارأ راو صبشواذانأ ”الوامانذأب !ٍ

 مللانودوهوب احس ًرأروت ارا 0-22 ا تأرأرو سابعلاو ثرااك هنسعيئذلا اهواعج

 مس ”ه سهاد لوداع ىف -ةد>ددد سن < 7000 مو 27 0-0 عم

 اهلل اةفاداعدةمط هرطاهم بطرز طودع رعر عرعر ل ثمار أر ٍغاا ارو عل باسل ًرأرورصبلاب

 ىناذهوىرهزالاداز يولقموأاذاشدوكين الرز هيفلاقينأ ا ذهسايقاهغاورإل.ةوُزاأ :

 و همد - ع

 مهوب وغلا بد(أبد ) نيتغشلابةبطرطلاوءاملاىلااهك فال رأرلاولاق اا
 9 ةصص 8 8. 9 هع هم هذ

 قوفةعيلط مها تن 5 ا مايا ءامرأو م ارو فرم لع رهل ءلطأ هلا: روأوز

 هللاقد ةعيلطلاْ ال وشن امغاو ةعيلطا اا .رلاو َتانْاذًاسراو نالفانل ير لاقي فرت ْ

 ةوه سم

 قهبوبدس حو مرج ومهرومأ ينل بقاغاو ةئتؤمنيعاووي هني يعل

 ىلعفرك دن مولصالا ىلعفثنأن 1 1 درت رتب توب ور الا لاكلا هىذلانيعلا

 و رزدس سم

 ىا أ لدار بهذ لج كوك امو ىلئمثي داو بر عمج افك ااىلا زبن خل

 ون يود 9 موس

 رع محفور انايىذلاةعيلطلاونيعلاوه و هدد .رلام آلا وم هود عند مهطق

 ومو 2 3“ ١ ساراس ومد

 هدب .رلا عضومادر ااوأب راي را لن ردو لدعم رمال انكر

 هال او كلان نه موقيكأ 57 ,/ ؤضرالا نما رم قوف مهلأب ريئذلاموقلاناءةشيرلا بيدها

 ارك تثمموهلوق

 نال ت شمرو هلعأو زسسنلاب
 ءارارلا ى4.هعسامرملا

 نأالا مهل ا!شهرؤهورك د

 اذوذئثاذكه لغتسانوكي
 هسيفع# هتك 3



 (أمنإ' .ةزمولا فرس« لاثلا لسن ٠
 1١ فدي ربخدمجت 06 هيع تنم ع دج جب كح عد

 5س م5 9 ءهس

 مضلاقأزلاو بشعار ذمتلع دقو سي اذ رينالف سأراكرتو سرا مسؤل

 ىدبةساا و لاق انيدلا

 5 د6 5ردساك ند كيع# هرم

 ٠ ددشتلاب ضن ةشرو 3 ىدب ىدايء ارد سل ءدقو

 يانوجرقو فيفتتل بلو امعتسالا ةر هجازملا كرم أدينم: ماو لك لأ ىأىدبىدا

 ا يارا كلو أهل سنو لصافملا اوبك راالالاهد لاو رهظاذا ودنسن اذن اين بنوكي
 5 : م و 29 9 ا 2 -

 ىسعتمفا اذ وأ لاق ناتغاأ اردو هرعش ىرذوء ارد الاوأر داو هوأردئرذ

 42 مه-و ًَ 5-3 ©

 هيقارتير عام ءارأ 4 يغب ال ىلإ ىهلس تلا

 و م6 7 نإ همر و ٍٍ

 هيلا ررددقاسوقم * هيقاام ربك نم

 8 يلف اهنا لم.« 0

 ىلاحملاو هاندشنأ |كهنا اوصوئربْنسا لاق د« 0 *. قفل رام

 | يان الثا عضوم هودو لدي حاولا يل ليغ اذا حلا رلاتو هيطرباج

 ردك نارا ضام امومسو و دادس دك صضاس امس ار ىفناك اذاكر
 5 و 2 - د ه-937 »6

 يا ًاةردائىدبحو ًارذآ[س رةونأذا!نودز روما كاي نيوعد دواي "ايسونيندالاءاش ةرلا

 وهودوجأ لي ءقثتلاو اهئمكس بلوءارلا كن رب ضايس ادد الوارث طيونينذالا قرأ

 ع
 أي ٍّ ل ىيصْعأ ىأ عكس أو نال فَرثأو اردن !ىكبسعتا الو را نمذوخ أم

22 
 2م هودو 2 0

 هريغ هبربدق هيهتعلوأوهسيلعهتدشرحاذاءارذامبحاصب لجرلا ُتأَرْذأديذونأ / ىشلانهعاوأو

00 

 هارذاوهامنالاةذّةز جنب "ىلعهءاءكلذدرف ةزم هرفي ءارذأ د دنع ونأ ىو .نالبأ ىأ كارذأ

 هو * < م وىووسم امددص هرعس

 لوقلا نمسا 'ئشلاوهليقو نعت بلو هسنم فرط أو 2 نسردىئلبودرعذاتا ناد

 ءانبحنبرضدلاق
 اكازك هٌكقَق ىّسع نعو 00 لوقاردجرغمنعتانأ

 9و همم

 تأردلا:ةنبانلا اذ هىفثيللا لاق ىرهزالا لاف للاكل زك ردم هوةقانلا تاردأو

 اذانيضولاث أر دباوصلاو .ر ك2 فرعصت اذ هوروص:مونأ لاق ضرالا ىلع هّدطس اذاَنيضولا

 لالا مدس هل قو كا لعد بعقل دال ىلع هنن

 سن ايضوتاز امن لعأ هللاو فصصد_ةف ينعملا اذهبةمصملالا داتا نمو

 1 وب بوم ح

 حاصل |



 “نم . 2 (ًاذ) ١ ةزمهلافرخ « لاذلالسف

 ثدند كاقو اب اذ- هوةدسعوتأ لاك ٠ ىلا ادالاع 3 يلا نموا يلا

 زمسهانلكْلا نمو دأب او لارعثالان نا لام هب دهامفآ يع[ ىأ للا .ىوألادأو 7

 لد :ةطفالب هشوبا ةءادوهعطومىف هرك ددسو ىو رب انك

 كادكو ادن دار االول (1) ٍق ((ةمهملالاذلا لصف )) 5

 ه2 © 0 ودور ص وو 57 5< ١

 لوز عيت اباعسو (اهن) هنرحزة اد ادهن لاقي وهيفسل رار ذأاورعدأ :

 | اريثك م مهلانآرددقا ول-وزعهللالاك ئرابلا كلذكو مهمل أ قالا ذىذلاوعوكراذلا ||

 9-9 ى 25 < 9272

 ونأ لاك هيفكو راو مانألا نمواجاوزأ مكس: ْن وكل اخ لوجو ءلادواتتال

 دشنأو «بفىفءاهل ارك ذكلذلواماوز اماغنالا مو كتم ذض كراك فا ذيك قرط نال ١

 ١ بوم 5 2 2

 هروك و ردلاه هن اكءاملا نععىف لعج نمفءارغلا
 0 ه- و هم مه 5< 3 معه

 ا كل او كفيلا درو 5 نعابيف بع 9 و

 2 22 5 0 2و-دوو هدر »هع و

 قلخامرش ند رم تاماتلا هللا تاماكب ذوعألا هيلا دن مهل رو رينا فا 5 ا

 00 عدو و 35 0

 ل دك هن هق|ىظلوع ثنداكطقُو ةيرذلا ىلخي صةخدرذلان اكوأروأرذو
- .- 

 9 ذلا ىنعيواولابرانلاورةىورب و اهلاوتاُحْنيلا اح نيران آمك.نطال '

 مة زس_و و 3<و

 يراك يلانخم دهوك لري لطتالربا فنا لالا و هدق ةركاذأ لا لع اتركم هاب وقر

 "رومهستوكنتنأ ق نخب دولارا وع ىهوهستمٌكيرذلاوةيردلاولاف قالا ىف ىأ هيف ظ ش

 هللا ىعأ لوشن ةنر رادع لاو ىرارذاه جاهز مسهبر اا تك رزوزمسهلا طقسأف ترك 3

 تف :ننهلانةك ,راولصأ يزل ىرهوملا لدغجى رئالاق دب :دداكأ ةلزركو ارد

 ةلزنعت وكت وٌقليللا ها ردنرم ل 1 د ىلع هلا زوولاق فيفتقلاَتَ وا هتزمس»

 وكيف لوول نيت ال كسرت وسلا مةد>اولا ىهوتسقي ع

 مسكردابلا ف تمن دأوهايواول تبق لاثمالا نراقتل* !ةرخالا الا تبلور لصالا

 هال وم هضم 8و كيلا سس 5

 ىلع ىرذ عوز واهانر ضدرالااب أ اردو ىرذلا ىعسيهعرزتام لأ عرزلاو ًةيرذراصفايلا لبقام |

 3 همم تأ 4

 دود كمه ةسع نبهلل ع هلل ادربعلدشنأو ليه

 2 و م يو سمس < م < 6-0-2 ا

 روطفلا مأتلاف ميلف ةكلاود *ه دع هيدر دللاعتمل

 يو

 كيرضلابأرذلاو نزولا يصيل كرمه انلرتف ملي لصأو تزود ٌةىور وزوم مربعا ردم مدصل او
 و دوبل

 (لوا برءااناسأ 0 ١



 ىف كلذكوهروصقم هلوق
 ههدتدامىف عقو وسذهتلا

 اطلغادود_متناسالا ند

 همهم هك

 يا

 دعس دعم

 (ًاؤد)  ةزمهلافرح « لادلالصف نَ

 8 3 ى 7 0 2 و , 0 5 ئ 1 ل

 ع موثنم* دل بررداوخل اقدبزر 1 و ثيل اون نومناب ابان دن ورم ماعإ رس ا ولد

 00006 همي - هوفع 5

 واديوبدو اثديانددقو:ايندأ يوكن مدل جرو عشار الاجل أ ولد ةوءاشندأ

 هل 2 و

 انلكنأو يدش هولا دفا وتاتي ,ردسفلا فعلا اوهواود

 قدملاال اودلانانأ داو 95 َ ول ريو امم
 «ث 2

 0 مس د مكدوس 0-5 م

 لافو هيفي الأن دناك اذا ًاوندوندب ٌؤندوةءاندأ:دنلس> رلا[:دَر مهلا اك ىديزوب أ لافو

 لاف َهَر رومهمماللا اند أ موقنمنجاملاح رفلاو نطملاثدمحلاو هو فادو* تل جدايل ١

 ناو يتاودزوا هلاف ىدلاو ىرهزالا لاق زمس هريس اينذأ ن مدلل .سخلل لاق و

 وهإدهدلاىأىردأامديز ولأ (ًادهد ) ظو فم ريغ حاج رلاهلاع ىذلاو يا

 هكر تو ىلصي تاب وهرب ,لفال بر لج, فاضوروصةمزومهموهش ملا ىآىردأامنلوقك

 7,6 ع

 لاَمَو رود اع اح

 و اال 200 2 .- >> 9و 2 ها و و 1

 نان درع ىسار دنع كن اك ىلو-نارقلا ىدهدتت يس

 هو

 رمال لاجرلا ف بتحول لعل ماج م ءاعادلا (أود) د زومهمريعو هوئدهدتز مسهق

 لجرلاق يَ تيارا ادد اكلك ةرملالوق هنمو ولاة ألا ادلاش : ىد نطانوأ

 دلهي فراصاذإا يش انم ىعاداياددقو ءاوذأ عملو 1 51 ءادلا ريغ همقوهفذ

 )0 و >0 و و

 هي وبدس نعل هقءادلجرو ءادوهفديز لأن ءةريخالا ءادا ذراصو ص رمأو دأوءىدبءادأو

 هددت او ضل ثروصةمىوذ. |_برو*اوذألاجرو نآ || 00 سيد متلافو

 يت وم ساو تع هم 6 اع

 كلذ لك ًاودوءادءادءاددقو" رلعيفو لعبف ىلع ةئيدقأس هاو ئيدل-جراكز كرا *+اقفوبيذبتلا

 7و: 11 و دو 0 ءو ا سو يه

 هر :اداو يرعب .اةتأدأو ىل-رابتت ددقوردمملا لعلمك الموس ةقدو لا لامع

 ذات ىديل ردود هاصأ اذ لبر: ءادوىتعمالو ىدمتما دبه ص ىأ

 . 00 0 هوع اد ت < جشع

 لاق.وءاودإتا ًوداوم«ادات أد ادقهتمتاذا لحج :راللوةتديزوأ هانععىودأو مما ودأ و

 ءادسلث لاك بئذلاءادبهلئاهامزمهلوقو هيلا" بس نم ىلعدتةدكال ناك اذاءادلاتسمنالف

4 1 4 1 0 
 هلوقو عوللاب ثلا

 .2 - هو همر ه7 2و2

 هلما اديب يا 5 انافورع مأانيمودحتال

 1 5 و

 «ادانن ساهانعمورعوت لاهو لاف 2 7 :البلق كمشا نأدارأ اذادنأ ىلقل ١ ا دىو.هالا لاق

 لاّقد
5 

 رق ا وا



 وع سايل 707

0 

 هني توع حن ىف

 أ روي و ما ا

 1 تت د يم و
 2 دس نا ا

3 

 ا

 ٠ 7١ (أد) ةرمهلافرح « لادلالصف

 ليسا عفان مو «داهيفم 5 !ىلاعت هلوقىفامهنءهللا ىذر سامع نا ن ءىورو نوئتم واهتم

 نمانأ ثددد-طلاىفو ”اهبٌعافتنالاومئابلأ اول هلا جاتنبر رعلا د: ءءقذلاهريغلاكو ةبادزك

 نايا حاجا الاتى هو موب قا. لاناو 08 بهتارصو م
 وذ # سى

 اند تاكو دازتئام ىلعٌزبالا تأفذأو بادتياماسوذاو 44 اهراوأ : نمذق اهمال
 نك < ل : 22ه

 0 د د ىو ءانحت اهي .فر هريغب قدأ ن الفوءانحخ ا ىأ ًافد همفن القوى ًافدت ساو اةدألجد

 اضدأ اروصةمدر ودقو ه هرسسق كدي واز وهند ر ءلاق هدر ًاقوهيفلاجدلا

 1 7 ةقدوت ازور ا ئ ل ُ اددعف ادم 3 ادملا )أ 2 هر ذنسو

 ليقم نبا لاق وج ارهيلع ْ

 م 8

 7-0 00 #3 هبكانميمْلك اورقو

 راسكتالا"ىل 0 ناك اذا لالالا 7 ”ممعصلاغيملاوبأ
00 

 لاجرلان .ثقّنل ش2 نودااهيلعُت ماما هريس هعفذو ع ري هسا

 ضد ”اندوءايندأ عمل اورهقكلا قيقا لف نجاملاج رفلاو نطبلا تسكن بولا سلا ٌْ

 ما ا م وو و رماد و ص صم ا ع 3 25 و ال 1

 بكرات داو نحو لف فّلشسو ه.- فرش الامن دراصة وا دوك ان دودو تمَح *ىلادو عفةءاندأتدب

 01 و - 9 <ه و يل د -2 9 و 8 و -م- 5

 ثدبح تاذاواودخاو وج سو ةاوأن داو دح الجر وبدحالانالاوبدملا [”دلاوأيندارهأ

 تراددفاو اند نالفايّتنك املاَقو سيلا هئندلاوتدىددقو رهط( آل جرو :

2 - 

 !ادردهتلا 0 دردصم ناب قر ةواندوان رقالا اند دزرام لاقي و زوه-جعمدهرد_دمةءان دوندت

 قداس 21 عل كاع تك لاننا ى رت 0 يدنا 00 ١

 2 لان م موش ءارغلال اق ريو هىذاان ذأ اود ىذلا ولدين | ىلا عت 0 تنَعو كلذ

 زم هع ووغلا ره تاكواغر ًءاصأو اناس عِشرزومهمريغرومالا قفالمنالوةئبز 6 و

 م وةسيلا نمداك اذااةدازممتبرعلارن) وءارغلا لاك ريخ : وهىذلا.ًأندأ اوهىذا انولدتستأ

 . . . 5 0 .٠ َ 3 0 ةروع ٠

 بالك ىئبضءيىضدشن او لاق .نوزهريفْثنِمَحىنادأهنإنولوقي كلذفف

 رهاطلا !همادهلا ضم 5 اهم ا

 ل ةووونورو7 عَ

 هلوقىعمحاحزلالاقو اح امتاك اذاةءاندوأودوندي ل -جرلاؤث درداصملا بات حصص لاو

 عم <89ع 80 وع

 امأة براق بوثلا ياك مق لأب رثأ عمو بر أىأزومهمريغٌقدأو »ىذا ناديت

 نو 53 ةغلل |لهأ اروصنم .وبا لاك ا دأ اوهو دزمهلا نأ ىلدوه ا دود هفَةغللاُقس هد ١

5 



 "لعن ىلع ىاةتفدلاهلوق

 نمرقن ةدامىفاكر سكك فب
 ةداملا كلت ىف عقواف مكحلا
 ىلعةئفدلاناسللا نم

 هع دولتك أطخةيلعف

 (افد)  ةزمهلافرح « لادلال سف 5

 ه 7 وم مءوي ى, م م65 1 هم وسوده» مر هم و

 فدتاذ ةأفدم ضرأ 52 رلانسهنأو ةداسناك :رذلاةأةدلاو انمامات دوفدوةءاقد وءفدوذ

 الازغفصيةدع اسلاق

 215 2و- 0 1

 فلا نوب هنم فاد 5 ةراتوندي وهقرانأ ورد

 نءاءاكح ذك ةئفذل اراقنلاو ى 37 نما يف وراعل اىب :ًاريسخ قوة غلا روصقمو دا اىر ولا

 98ه ء-دس با 7 هض وهرمءوص

 8 تافداوةيطعلا*فدلاو ارثكءاطع هتيطع اذ ءافذإ لجرلا تافداحيٌؤملالاك اروصةمىار ءالا

 هول 9و

 دعربرسأبق أهنأ ثيدحلافو برعلا ضعبةغل ل قلاءافدالاواوعقجا تح مهتعمب ىأموتلا
 ف <

 نمءاقدالادا ارأ مسوهيلع هللا ىبدهللال أوس رمادو5 هواَتَعْف داو هذفدوفداف 4ن اونهذاءودأ لاق

 .٠ / 5 و يل 7 ع 1 و أ 2 3 8

 فدحيهففذ رزه هلاموفداداراو نءلا لها ةغل قلتقلا ىءعدوم سقت ن وشي أدين وءفدلا

 ٍِع : 0 4 ىن ق6 0 36- 3 24 1 ا 9
 | اه ديتزمهلا ل عبكبا ىبابقلا فيفتي عئرلا لانهالمتهاوقك داث في فعوهوةزههلا

 2 - 8, هعو سدمهو

 خير وكاتأدأءسيخلايفلتقلامأف ن د درقهغل ند مسدل ازمهلانالدود 1/1 نكت 1

 ور 8 1 85. ع 55ص م و مد فنعم

 موصل ربل نكس مودم ,اوهيلع تره ااذاهّْشةادوهّسفادو هنوكدوهنأ افادو

 دشنأو نذل جيش :اةدملاواراشنأب اياضعتأ عي ئف ذة ريثك همم هئف د مواهراب وأد

 31 255 و سس و9
 عيقصلا يمان لع 5 مرتو حخامشلا

 ةقدلاوةريثك تناك اذااضيأ اءاغلا فقة عفدمورايوالا ةريثكءاغلا شمة اقدم لإ باعت لافو

 يضل متكلم با ممل ةرملا لا تالة ئةم هوس الب رمتلا

 وع 5-0

 لاثم ةيئفد ينمخ فرنملا نورك ملك هنو لاق ضرالا قرات ن بح نأ: ملا ىهو

 رظااىب مك اثم ىكدلاوةفرصلا هرج و وهلا ع وقويمدلاَ ةأولاتحاتنلا كاذكو لامع

 راما هلا لامي فدل حامصلا ف : ةاختلا ٌصرالا تماغاذاوهو باعث لاق ورك ادجش تأدعب

 يال اذكو '"ىئابنم ضرالا ف قينالو ةاكسلا ب بهذ: ن يح فيصلا لبق عب راسب توكيذل

 لبالاراب قو محغلا فا اوصأن مأذدأام"فدلاو ناك تقوىآلقو هاتفا و رخآ .ميغلاحانن ىفدلاو

 قو اهتمدن عفتشإام وحاصل ىف و امعافتالا وام املأ واهراب وأ ًاولبالاجانن"فدلاو باعث نع

 تتكناوعءافلا ولادلابفحاصملاف بتك «ىدلاءارغا لا عفانم و :فدايفيكلر ,نءلاليزنتلا

 زمهلا بارعإلقنوزم_هلا كرت ىلع دواناوص ناك تصنا اففنأ وطلاء 5 عفرلاف داوي
 01 1 ا ل وزء وس

 ثو.لدامدارأ اهفا اوص ا واهراعّ ا واهرابوأ نم هب عفتن امة فدلاو لاق اهلمق ىلا فور اىلا

 مهمددصيصص مدسشلا

 اهتم



 1101ا00ا ا177 ز ]| ]|

 ةعيلا ةيد -

 :نيسيرا*

 54 (ًاند) ةزمولا ف رس لادلال صف

 5 تب عو

 1 ِ 9 1 > م 2

 نيدوادبأ هنيداذعأ 5 ىيضواهلٌتارداذا لوقت
 م جس

 9و دس سام

 هأنرك دامه باودلاور ودتموأ لاك هنعدن أ ىأ تعدد سقما ريسعبلاع نعتز لاف

 -_- وس سس 7 د انآ

 ردح هأردو هيه ءانبب طن املا ار دواوفواعت موقل ًازديوه.لعاّمدكأو ضرالا ىلع هتط_س نم

 لذهلا لوقو لحل

 همم هع

 امئاعلاةرادملا تاو 7 تي كرتلابو

 م و حداء هل س 7 - 92ه و و 5 هم

 ىوربو اردن ىهفس ةنلاةديدشلا ىهتأرادملاتاذو مهثيتيلطاناك هللا وعملا ٠ْ
 ل

 ءفىدلا (أند) اح زمهيلا رتوزمهلات ا ىلع لدءاذهولأق مئاعل اوةارا دل اٌتاذو 2
 3 و 6

 ىو ا ادءيعْنةيلعت لاف ء ءافدأ عجل درا ةّدح ضي ًافدلاو

 9. 0 م و م

 ضر ةنوُسلا: ءافدأف يصلان م د د آوءاتشلارصىضةناانف
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 املا هبشافدلاو «ملتلا هيسلت مس كا اكةفدلا نئالاهسسنت ءفدأا اوهروصةمرومهمافدلاو .

 :فكلاوهءانكل اوع ىو !سا ث اا نم مسالاءولاو ءفددرلا م فرو

 1 3 ىفددقوة رضا نوكيو ةدو د *ةماك هيفام نال اءالؤ

 و 5-20 سس ”ةودس 21 7 4-9 9 وء

 تيقدتسا وتيفدا لاقي وهئفديامه سل هأفدآو أ أقدس وأفداوأفدت ووفدو ايلا ئمظلثمأفد و

 كئفذيىذلائشلا اوهورم كلاب“ فذلا ءالاوزمهلا رحب نمةغل ىلعاذهو ىنئفديامتسلىأ

 «دو دما لوقتو ردصمهنالّءاف دبا امله: الو ممم 1 الف يضيلءأنروتنا ال0

 هنأ ىنايعللا ىحبو هيف دة سأأم* اندلاوهئفذيام سالااذا لع ىلع ية دل جرو هنكأ طئاخلااذ»

 6 -حرو الاد أ ًاءارغالا ىلع صن ءافدلا الصلات تاافاهنأةس ارث راني داب م

 يك. ة2 ه2 32

 دشلاو ى ارءالازبانعن "انك وفدا ومحددة 0 ” الاو ىفد سمن 0

 7-2 موو 2م مور ع و -

 ,لئاصخ اسم ىصْطير م 1 ند 5 هْفَْض و ًايندَلي وبات
1 - 

0 5 - 2 « - 

 ف هرءو ليما فدل كي اف دّسبلاع ٠ك رار اندر انا امو

 وهو م م و - 0

 كيدي" ايعق و ليف ىلع ذللك“ ءقدب وب ةوةتساددلب وكيف لاو قدم و وةئيفد

1 11 

 نك يعمالا هلكدبام سل ى أل ءتفاودوهنأةداوهيأفدتسماو بوثلاوهأةدتوبوثلا هدأ

 ىذلا ملا موقلا ًاردتوهلوق

 ًادارتأدر ةدام وكنا ىف

 طئامطا در واونواعتموقلا

 رع ًادروهيهقزلاءاش

 2 ةروان هلقاغظة اد 1 امر
 ووهسدال نم نادهسفأ ارداادرألا ,

 ناسللا داقنع رتغدالو

 هحيضع#هرتك كلودتساف

 هلوقىلا «فدااّنأالا هلوق

 هلصأو رفظت كإعلفدنع ع و

 سيف ورتك



 1 ا ا 1 بد ا[ نه "ياي ثان عنب اني 026 0000 دم اف 7 ا نيد 5 رس 07-0 ادولف نك ل ا يا وول ل
 ا ا دا را يكل ل

 تا ا همم يرام ا ل ,

 (امد) ظ ةزمواافرح ٠» لادلالصق +1

 0 ىأديصلاوحتردبامالزو .هموه هيغوأ بن ملدا نسبا هم ؛ردلاوريغ

 مص دهس ودور ل < م

 اهقاسأر داهو ر ديدي ةئيردلا اردو ردانامهااك نا زرداوااردلا عجاف

 0ع -ءو

 لعد ما تأرداومداتكل“ىشلان او وذل اردو ردسلا لكم أ | 6 رثكساو

 هوس ”ةذوص و 1 - هس و ةسسو

 ىربهكرتيفدئاصلا هيرتتسي تاويحزمهريغتةيردلاريثالانبا لاك ةئيرد»اتْذدما اذا لعتفا

 9 م و

 ذا كراوزمهلا امس نم رسكعلا ىلع لرقواهامراهيلاطن تتكتاوم تت اذاو سس شوا عم
 2 هم رك

 ًارداذإ كار ءالا نا رادوهناهعرشضف مدل الا وعاط هو ل اذا ىعدالا

 سلتا دع 2 و 7 2 مه وو ع ص م 0 < س 5

 | ماكنا دوهنأ ودار ديعبلا وذو موواذا قولا ينأ اوحردب د نمريسعيلا

 : غل ابتدحأ اذاىرادمقا تكساانبالأق ءاه 1 رادوثنالا كلذكوُو رادو ندر 4

 هد 9ه- )وس < 2

 ى 8 قافقلا منن قاز !اواه* ”اهمحو ملا ار دما ىعس ولاك اهم نايتساو قا ع
 تباع 2

 لاّقف ا قا اربد مءاملا

 هلا سن سسو وهوَ 18 -

 فو. لغم ىكشتملاو * فوكتلاك رادلااهيأ

 ىهوهدفكل ىَمشيىذلا وكلا ريعبلارهظىىذلا مرولا لزج هشفن ىذلا هدة حل_عج

 تكلينأاذا اوهىلءقو اهعرض حرتساذاىرْذُم ىهواهربةقا لاتاردأو م .زهالا لصأ

 و 5<

 عجلاو 1 دو ىلصئامناهونواصعل اوُداَنَّدلاَف َح وعل جفا زاو جانت 0-0

 رعاشلالاف هو

 انأرداومقينأةادعلا ىلع « انَقلاتاسسلَصد نمَقانّنا :للاءئنشلائشلا اردو هلوق
 0 00لاه وعلا وما نالن رحت لقب قكان وعلا فاكر دلا حاصلا ىفو نألوالا نيهجونموهس 3 || 8 .٠ ”تو دع 13

 نم سدل هناعا هأدرأو هلوق
 هه ص

 موقق هبردن ملاكا د 3و ا اذا هلوقناىلاثلا ةداملاهذ .ه

 وهقدر رفلا تدب ل ودلسنلو ةدزرفالتببلا 0 نط نمسانل !نمو ًادروهءاوص ملا ئش ذا[ اردو

|52 3 
 ةهلدحوو مروج ه بر

 دركلا ىلع الات دعما مح د هدخرعضص رايلااذااكو 0 3 صنوهأك

 ع 1 5-5 : هيقاردإ ادرةرواخنو ًادرىف

 يانا رونسك ل قدرطلا“و 4 و“ دسحلا وهو* ردنا ذرب مهلوقهنم و نيددالا نعنييثث الان ىن دك ةيثك وهيلارظتلاهةم-س

 هد دك

 0 .ولسلاو ردي ردان» لاو ةرحو بن سوو كو ذى ألو ىلع ودون رطو هييتك ١ يوداهماولا
 ءو

 000 مو مد 7 و م ميم

يعبلا نيضوٌت ردوا مام راذا ةداسو ل تأردلا قيودناعا» درو أدر لوله دانت ىذثلا١ اردو انذلرق تارتنكدف ١
 ر

 26 و ركب سل و ل هدو مو ساد ه0

 ةلخو هتيرادوريعبلا ىل<نيشولايالفتارددقو هيمّدشنلهيلعهتكربأم ضرالا ىلعهدطاذا مسلاناذكحذنرفولا

 لوق



00 

 خيل
03 

 رض -ةفس ييلا او اجل نيت ا

 نيس سان و يسع جسللا ::--

 ا

 ازا فرعتال لا ماظعلاب ركاو لا ىعدملا ب رعلاوءا * ثلا لاق هن 0 نمكلدولافلوالا ا

 1 ا ل

 ءىردلاولاق م مج" ىأانيلع نالف رد كار ءالا نيالاف عقد ناطشلا هند _ 3ك تكوكلا ١

 كىورو تءاضأاذارانلات أر دلاقير لاقو ابورضماطاط فهاد ابا ا

 صوحألا نب فوعلاق لواطت 0

 ةقعالا قول ىلا ىه ماك الاقا ارعنمذوخأمىهاوذلا تاذىأ ىلا لات اذ هلوة.دارأ 1 1 ْ ,

 كن لا يمول ص ل لل م ا ااا رمل

 اًضدأهز زم هقهريغد شن اواشياررعتيدخأو ىيرهيمر نكمأ ”أاذإى -لتختشحولا

 35 (ارد) 2 ةزمهلافرح + لافاؤنت

 يلا و 1 رك سل 9 57 2 01 9 عر اع

 رذصعلل مهل اوذوه ل وبس ى> دةناكملا ادهقى ا

 هّضعن درف مضل |لقشتسافح وبسس لئمالوفدارأا فاق“ ء|-< اًرَهلا نمدز هد نمو ىردبكوك دقي م

 رهلس ا ى هر

 وبل اهل عراه مهو دهر ار نمءىردو مع نع او رسكلارىلا

 : ا سمس ©

 لادلا مضف ردا رقدلا مصاخز ءىور ىردبكوك ان اكقاعن هلوق وو تقفل ىراردلا

 مولان منوكي ل -.عف ان ىلغد جز مهلاورسكلاب«ىرداولاكو نوعحب تروا وكنأو

 ذاق نموهو عمان بك وكلن ة مست ىأ ارى الا

 ا

 ف 6 06 و 70 و از

 ايشحوارول ف صير <ن.سوالدشنأو ناطمشلا ىلعأردبضةنملاب كوكلا

 هو و 67 و سك وم 6-9 مد

 | ينطهلاك بوثي عقت 2 هع ؟ ىّردلكض ةناف

 مه هه ©

 م و) و 2ه س هم ا صس

 كلدن ءاوردبكوكلا اردوتاقع اطاذا ارطو نالفانملعأ رحل قيادي ينبالا نععدذنل
 ووو

 ْ ايا انلع ريكا هعولط بك وكل! ووباكتا راسل
 دودو هام سه هوو د ما سا هم ©

 اه وعل وا «ءادرا ماعّقولاو دوهسملا ىدح نمة جرد فرصنا اف برغملا ل صهنأ

 ىأ انالنانلعأ د ل وقنو ىلا ىأدداسولا لإن 2 , راجاب مهلوقهنم واهطس ويدل
8 
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 قار ءلاتاذانتا ارسرتقو 0-55 لع مكتردتن انيق

 7 ص

 برب د ليبعم نإ درعا اهيلعراونهلطلا كارل الخلا ةئيردلاو

 تردد كا نعل اى #2 ةئيردحامرللف ك ٌتأظ

 هر س 5 0 هب . 0

 ةئيردلا لكنا مامأة مرر دنيتح ةوزعف :ةمصل انديردشس دخفو نومهم

 نمدئاصلاهبَسيىذلاني-وأريعبلاذو هش ردلاديذو أ لاقد نحلل!

 سمع 8و مدام

 و دوس وه ه7 ” سع

 بجاوآلاماظع ىهوة هو 00 هنييوراوع م تاؤردااها



 (ًاردد) 2 ةزمهلافرح »« لادلالصف 1

 همه "< 7 : 5 هم
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 1 هدست 8 و وس
 ميارعالا جاد نءليلنا نم هللا دع نطوملك ىف رامذملاو دالو

 مسلاقاذك امثآ اطخهلوق نأ حلا را 0 3
 سوماقل اح رشق ىذلاو 1 الس تالا مآ ااظح + 30 ا 98

 لعلو دارفالاب اماطخ ا 31 ا هيما 00 أ

 دل ةضوتقم اينشاقلا : ١
 يعمم

 م ا 24 5 م 2 ١

 اذكهملا هلل ليط هلوقكملوق [| "الت ةقاسنا تنالَخ با ردئافتار باك لبالا ىف: اليا 55 ا

 سوماقلاحر شو مسنلا ىف نع اليقو ل ءزيع“ 2 0 ىهو دا 0
 سيصمو تك لمأت || ؟ حبنا ذا لوقو لعين مشط راب ول ترك رب ةواخ ياو الج وتم اورع 3 ا مج 0 35 هيرد نم 3 ذملا كلا الخ الخ

 ند تن 2 700 او 71ج



 م 6 ع

 ًأطخ أب اوصا اريغلءفوأ هريغلعففأ._ثدارأ ن1 لاقي ودمعش ملاذا أط> اود هت اذا“ طخ ليقو

 هريغ لع فذ [شدارأ ن ل لاقب لاق طلغ ىأ هثادر رد تح عردبأطخاف فو كلا ثيدح فو
 امك - ف اع

 قئورب وهن ”ادرضوع#أ الد ذضعنعردن خ ف طلع هلابهتسا فهن“ 0 "اادد_هق نل لاق ام" أطخأ

 َنيئاطخ ا ءاسنلا نا مدمن هنأ دلال اجقلا ثيد تجقو رثك !لوالاو ىتااوطلنا نماطخ

 نلم ىعموة غلامملا ةيلب : 1 نموعو اهل كراْزَيغاباطتللامز ْ المنا اذاءاطس لمن يلاك

 لو.قي نم لوق ىلءءا نلا نام هلوقو لاحدال اس ةنونوكينيذلاتا هعلاودر كلان ىنئاطتلاب

 ىومالالافو 27 براق أملس نصين وَ 2 وح ”الالوقه_:موٌتسغاربلا ىنولك أ

 .؛ 8 يك لا

 معلا يف ماك لوقا يف نبأ الاملدعت نمو هريسغىلاراصق باوصلاادارأ نم رطل

 ىرذتا لاه نانا ؟وأط انأق تع أاذا حداق و نيدلاف ئلطنم نأ مرسي
 2- س م 1

 لاق دعرغ تمعن مال اوبل او»و ادع هعنصاملتئطخ لوقب مثيهلا نأ تعمب ا

 2-د و هدو 9 سى

 اذاروصةمعءاجتارس يام ددطسولاك ءاطخإوأطخ تاطخ نم م٠ ءارودةمزومهمأطلتاو

 دشنأو تغأ

 هوا هاو سواد هرناو و مط عاطل هدو
 مومدلا كي ىيلقالم رك 5 برس 1ونوطخ كدايع

 و و 15 ووه 5

 0 اعيىئارببك انعدكملكلا ىلاعتهلوقىفندلا طلناو دعى لعبنا ةئيطحلا 7

 ش ةئكاسءابلكن نالءامل ادت نأ كلو ىنذلا هلع ىلءةئمطملاو 0 7ىأ تئطا نام انا ىلاعت

 كناف ةملكلا سف: نمامهالو قابس الل الد نان:دئازامهو ة«ذاهليقةنكاسواو وأة رك اهلبق

 هيدتشت ئدك نع قو قرم 00 مغ ا ءلادعبواواوواولادءبةزمهلا باق

2 09 

 تعمح ف لث اعف ىلع نيةزممبيئاطَخ هسعجي فدي زونأ جو رداناناطشس عمم اوءا !اوواولا

 تبلقف لتعمل ذعموهولةثعملاو تاقثتسا غةرسسك اهليقنال اره #بنابثلا تيلقنانز مهلا

 ناك اهعجو :هل _يعف هطلت ثيللا لاو نيفلالا نيبابم اهنلن*اءىفوالا ةزمهلا تيلق اهلا ءاملا

 رايك مبسرخإلا اوففق نيتزمهءاقتلا اول ةثةساف ناقزمهج ترث بخ نوكيا

 سن < ه رم

 ةيلصأ هذ هوةدئازةزم_هل اكلت نال ىئاج "لعل سثم«ةلعنوكت نأ اوه كو سابق اذه ىلع
- _- 2 - 

 ىراهطوت رهاطورهاط ل ثم كلذو اربط: يصل اه-الا ىف هلاودجوو ىانيلااماوُر

 مع 58 ود .داظش ناك اناطخ فل _صالاكاق مكاناطَخ مكر رغغت ىلاعت هل اوقف يى وحلا اوصسإ و الافو و

 سيد
 .٠ . .٠



 مر 7 4 ١

 0 ل دار تودي

 0 7770-271 را

 0 را نيالا سلما هي عسل

 ت4 ناوشم
 أ 11

 . هوو حا ال

 78-5 ا اا 3 7 7
 0 ا يل نعل ا 1

 ه4 - ,(اطخ) ةزمهلافرح ٠ ءالنالسن

 امراة نا ا سملاو هووفعلان مننا وهو فَلا بقت ان

-- 

 اولا أكرر انلوقوف لالا . نعاس فاثلا وكم نأ هاج

 ماو

 اغإهثاصإ نعالوةب وراطخ نعام امك رمت ثالو ساري هئاصس ها نوكسيوقرابالا

 ره و

 فءافتيسنو أ تاطخ أ ثايكأ هانعم لع لو## مالك هنكل هسفن تافص نمهسازعهلةفصدللت
 يف م #ةهعددع 2 5و صدد دل و ه9_

 ًايضواطغلو اطَحانمْوم لدن مولا عتلوقام مي ئرقوأ طش دعدقو كالضقو ىدقتل 4

 و هو

 هناهار  امهالاكأ اطاخو" دان لا هوه قلاع ءاطخ ا يع ا

07 0 

 ضرما ل ارلا طخ أ ومنع قدر طا ًاطْخأو لجل فاهاك> ىحاحْزلا نب ءةرخالا اهيفْئطْحم

 امهتعءهللاى ةر سامع نبأ ثد ددح قو اش صب لوم متم طاووس

 تةاطالااهأ 0 لااا قلاطتن [تااَقف اكد هد حس قس لس رع ل |

 9 ضرس و م ه7 سوسو كا طل همه وي مادام و2

 يورو ه 0 0 ا

 1 َس ٍِ

 5 مساح

 ١ نأب 0 طمعالفاه دعت دير كاطخحم» هسصاسلا 0

 626 ع 0 مداه ره 3 03

 ىأاهءو أطخمننا نااهج وز تكاظفاح رم أت لفت سال لا هنأهنعهللاىةرناُمع شدد
0-2 

 ومع م )و #" م

 رخل ناطناطخو حل راسم هلا سال نمت دارأامبصتلواهلعف ىف م

 سوو . 3 و

 لاقوموسلاهنع ذيل اوعفا ذا لا دع طخ لاقيو و يرئاكرخ أب بصي طلاب ل

 ١ طخ و هللا لاش ىو نعش ولا و وسلا نع طخ لاشي تيكسلا نا
 ف ع 7 وم جه

 1 اهلا ىلاهبتنانيطو امام تنذأ ةلعف ىلع راسم قرم

ِ- 
 ا 5 1 ١ 0 5 ب ماج 0 0-5 6 هو

 هم 7 هع و واق

 0 زامارطمنبف : لاك ا 5ك ات 0 اى هيناوةتاسل وأ[

 لسع كيان نأ 2 ايجى اغلب الأ

 يذلا 9ص 2 0 01

 لفتلف ىورشأو #2 ءءاشحألبلاَتاَّطَتع

 سس دوس #ةتناعسو

 نوه ودملا دضوه اذكواذكهتيداطللا لش ةثدد_1لاىفو دمام طدلا 20 و

 ام رز در

 اطمأن عكر خلاب و وهوا د عاطل ليس[ اذا اداأو تدل لاى ةئطآلاو
 ا

 20100007 مو مر

 :دقوهنهتاتقاعهن رم ”ةدصقملوأ يكتف نمئلعشبانا نادت

 دف : 9 اا 177 جل جت"

 ةرابعبإقامهأطخأو هلوق

 مكحل اةرامعهدعدأم هوحامصعأ ١

 هذهفاؤملا عضومرظنيلو

 مريد جك انه لا

 ًاطخو مهسلا ّىطخ هلوق
 َح رشورسنلا فاذك ثاتغل

 بيذهتلا ىف ىذلاو سوماقلا
 ةد_بعى أ نعءارفاانع
 ىرهوملاحاحص اذكو
 أطخأو ئطخ ةديبعف نع
 حايصملا ةرامعو ىنععناتغل أ

 ًأطخ طخ ةدييعوأ لاق

 ىهعأطخاو لسع بابنم أ
 دعربغ ىلع بد: نادحاو

 نيدلا ىف ئطخهريغلاكو
 اد ماع“ لكى قى اليشلاو

 لسدقو دماعربسغوأ ناك

 هرظناف ملادهتاذا يطخ

 اذكوهوحخ فاؤملالقئسسو

 بنكلا نمانيديأباهفدخنإ
 امثالث ءوسلا نع أطخ

 صف تك اثلا حو تم 0



 لام تبا "نحو 1 1 5 7" ةؤسلب , كاي !ىفالا - 01“ لا ص خال

 1-21 2 ل < 221
 3 هلكزم نوع 1 اذه ا نا را 7 د اي

 يعرك ايلا ايت , 8 1 .

 (اطخ) ةزمهلافرح ه ءاخئالسك هم
 5, ايل ل 5 1 46 ٌّو

 ءرخللا حلسلا مساو اتارسكلاب هواردصم حفلا, نوكي نأ لة<دقولاف ءادلا نوط اولا

 عاطقلانباهي-.فدقووجت ىلا عتب ساب لا اول

 ١ 9 وود نمءدو و و“ ه5 )

 مي؟واعم سق تع مجا اذا + مهسؤر ٌقوُهريطل ءورسن 35

 لرعلا نب هم 0

 ميئاىذئاعلاَناَكَل لع 5 0 "نع ىلا لأسم

 همم ىو وودو» ي هل 55

 مهورجاومرلاقي لعفؤرخو نآرخاضي أ هعجس ندد *ن هىأم وق دقوذوطلا ورحن كك

 ب مرعلا ضعي لكل اوذرجلا كلذ لاسقيدق و ًّ او ءو ث و هناملسو هارت كر روميو

 ةؤرخك اور او بان اولا كاذنوكي دقو ةروذل !ىعد ءورخو تكلا رح هناك ىذبٌتيلَط

 كيور هك 9و موج

 010 ءايظور خم لايومبف لضرعنل دكلل ولا بيلا دناعض 201

 ىباقتاوناسناالا مولدينأ لريال ىذلا د يعبلا نيطايسشلاو ريزانمللا وبالك- لا نم“ وراسل
 مس هس هس مل -_ 2م و 7 هرم ودهم 0م

 لاق هذو َّط اح اوأسفل او شوا سس هوس بلكلااسخودورطملا

 9وةم هل عضال ىو

 تاقفهنرحز ىأى لكل تاكا درطن اهندر طنا ى 5 .ًاسحم ا|سخا 1لبقن | باكلاك«

 بايام 0 م و ثا سحر 9س قو- هع هه 5<

 هندعن .ًاوهيدرطىاب لكلا تأسف: ثيدحلا فو دعيفهن دعلأ ىأ 32 ًاسخلاق و اهل

 , م ةسو7 ع

 اوسخ أس هس: كلا أسخو : :يلارغاصلا ندم عيو املا نوكسصي ودعبملا ءاسللاو

 اهيفاٌوس الاه لجبوزع ةوقف حاجزا لاقو ىءأخاوكيلا أخ الاقي رىتءتالوئدعت

 2و

 لاوو نيروحدم ىأ نيئة درقاونوك دويل ىلع هللالاقو اضم دءاسانعمنوملكن الو

 يس ايدو :قرألامبيح كلو ماأ ا لاقو نيد بم اج نا

 < ه 7

 ىئسخ :اوهامناتأطخ 1هللاقذ ا . اهأ لاَقَفَو در ونسيت رح وهلكلقةدح ١ ومذهلاقذةلك

 ع وو موس 2 هد و مع س

 اوسحو انسخ سة هرصنأ أخو نيطامشلا ىنءيهنظ ا ىعمدالا لاف عنان ًاضاةيدهمو || 1لافو

 هل كين عطرا ريسحو وامس مولا ِبقْنيليزتلا فو ايغأو لكوردساذا

7 

 (انخ) التمس تاكوأجبا أيما ارثقراسحلانم وغلا اسانعو .لاسا ل وضئمارْغاَم
2 

 ءايلايماد عدي ًاطخ أ امفحانح مكيلع سبل او لب زختلا فو ًاطتاق وباوحلا دضء اطل اوأطخلا
 هه 2 ع ثهمس

 ةيورلوقو طلعو أ تركع عم ىفهنال
 5 و دو موي 8 ه “©

 تيفال تال نا 3 تيساوأ تأطخ أ نابرإ



 م 0 20

 نتمرح دل فام "رجلا ل مال

 ةذب (أرخ) 1 ديول اخون #3 ءاكثال ضف

 : رلا والكتلا لثم كلذك اهلكفو م ا ذاهرك ذا ايش دسم حاكنلا ٍ
 م2 ءد-سمور 22

 لفبو حاكتنلارثك مكى: 2 لدي رواهسكن اهوار ما ًايحواومشأامو تذل 1

 5 < م و

 ةيودتمت أ“ ةأ صاو ةس ةانلك ىلءايعالاريالىذلاو هو ىنامعللا لاق 0 اخ

 بح ندم لاق اجلا لزابلا لوُسْفلاَهح ل ا تلاها

 هةويمص ةهسو ب 3

 بزرع اوجبوأو وقيام * اهقافكَيْدوسم
 ع وه ء ؛

 دش تفداصامىأ أين فراش لئمتاءام لوقت برغلاوءاصمرامنأ ادار سيذ رغاوخو ذوق 9و

 ودظ.8 ع هو هو 0 ,, 5 م2 وو

 تأت" ناس لافو .دازواس يلا وتوم رخو هتسأ زوي ناوساخلا و١

 نيد 101 رم و و 2 أي 9-

 ربك ذتو بصعو وذّلا لان #3 اًصس ثماوشماووحاْصْلا اوعد

 بل با يسشا بشل 0 را

 نيعلان كلا ال ون راسا 12 اوك نيعلا ع هوجت:ةن د ل كحارس صمف لما ا

 تتبلاووحاَلا اوعدتسلاقتاوصلا والو ىزاغتلاو ةماللا لذ - :عملا الا رؤس كم

 قالا ذاع وتر راصت يفي ثوان لرقو قبلا اوعدحاسدغلا وهام انضيأ ني ذيتلاف ْ

 كسب ىحلئاسلاك بلع ا اذاديزو وأ ليلا ملاكا شيأوهوب لا شباوهو !
 3 هموم ه9 و ه م 5 5 صدد

 ًاختاو تحس ا|اذا تعلو تعم اذا اوعجج تأ هج رست ئ طلب .اوءاجشإ قا اثقل :

 هداقنأو حتضاودسواذحوادخ ادن هادسون 2 تلوح ال د طم شلع فلا : ل س س4 59 4 - مس عه 28ه > 2

 و ماء

 لوقت فيك ىنارعال ل .ةو هللكىانالفماَدْحأو غلف 0 توت ا رهتسا كفكوا

 9 زود و سس ممم هع و < مما همةءو.

 سفنلا فعضروصةمادلتاو هزهسهوئدضستال ب رعلا لاسقف زها هنسقرعتيل تيدا 1

 تا و س سو

 ارا مالاولطركوتهاركمزك لام عسر وتع ورح وارق رخةرذعلا م ةلابعر ا (اخ) ْ ٍ 1

 ش ىشعالا لاه
 زو يت ع

 بولا ىفءاتسالار عمو 5 بيلا ئراطاكلب 5 بوأطم ىلع ظافامتران
 رم© نه ل

 و 30

 ىف ضو الله وتم رفد مكشلا بيلا و اظل ىف هيماك ناكل اا لاقي ماقأ انام ىعمأ|

 ىتكمالأان ملجأ لاك 7 ا سَ ئنلكمكلعب ادعت! ناس تلاولاعراقكلاتاثن دحلا

 ظ . 1 اا رسل لاف مارس نانا ادي ربك أو ناطللتا لا ةيلعاسللاه كلود ءادللو لكلا مما رطازمالا زن :ناح اهنا سرك

 (لوا برعلاناسا - ١)

 قاذكهوه !:_طاوهلوق

 هنعرقنواضيأس يذهتلا
 ىديصم مرتك

 نمل خلا ءادو_سو هلوق

 ةرابعو عملا نمل: زومهملا
 لاق ىح خ فردها

 نوح الا بسرد
 ءاملارع-هك ناك اذا ةأرم ا

 رامسملادبعداروعقا دساف
 ديما و هل ثدخا وهو

 لتعملا فهدروأ وزلاءادوسو

 ملعتهي وهلاعس للمكت ن

 مضيت هتك ص



 1 (أخ) ٠ ةزمهلا فرح ا« ءاملالصف 65
 هانعمل يق ضرالااابّح ف َقزرلاوبلط اثب كيل اىفو يمامة اوةأسلتاو ضرالاو

- 
 همص م7

 دحاوو ءننحرْمل وزع هقلا لا ىذلا“<ب 0 ل 1 ضرالا رام اوُتَرَملا

 اهيفهأبخد_ةفضرالا فرذبلا وأ أاذإ هنال عرزلا انابكتايدارأوااطتو ةئبطَخ لدم اابللا

 تببلا اذهب لذ تناك رعلا ناف عرار زل نب ةورعلاف
7 اهكيلم عداو ضرالااابخ عت

 1 أ نأاموكلعا 

 عدو

 تأبتخا لاق هنع هللاىنر نام عثدد>ىفو ضرالا نداعمف هللاءأيخامنوكي نأ اروع و

 هي طا سرا ردا ىلانلو ذكو مال الا مبا رلفاالاصخ هلتادع

7 

 ذومهمتثبشأ عججاورانلا هيد ماعاو ةببلا ةقانا نم كَ 0-1 هوهوهزوط

 ديردنن الاف عمبجلاك ع حلاوةشالان .ءابللاو م اجلا آملا اهأيجأو رانأا تدرحدقو

 ل بو _
 ٠ اة اس 22

 و

 فال حرصدقرلا وهالاز ءولادإ_صًءابخ ناد الشلو ءابختأ .ددتوتأنخن مل

 5و 25 رم - و م س] و -

 ىد ىلار ءالانبالاف ةأ يما مسا ةيخو هأبتخا دقو هب هني 0 ىد نم ىعام“ ى 2
- 

 #م- توم 7سورع سو م سوح

 5 ايرعألاو ءهمِك أ يا (اتخ) ةبلعت نب عون يتحد رتب ةئيبح

 8 ردم 5 ا

 11 ىجعمالال اهو لا متي و فار ءالاه لت انتا 200 قرفه تشم

 مداد ع# اسم و

 دشنأو اش أتتخاةسهلاجو

2# 
 ه7 سدح مق 0و

 . سد ىتذال ونال هرم 2 رب 2 عن مواك

 8م اع مر اء ءو ٠ ا هع 5مم 89

 "ا ةمسملا نم ك قلي ن أت فخاماذا ءاتدخلا تأتتخاديزوأ ةمنغلا اودو يابا متع

 هريعوناطاسلاو < 'ىشةناخم نمل رلا ولنا ذاو كو اتحاوناطال انموأ

 1 رى. دوو مم

 ىدن حالو توصايرق عمسبالة ئدشةزاغمو يار ءالا سان ءهط لا“ يلا تت او ًاتتحادقف

 ددعه

 ل.ةطلانبسهاعل ش *ةحالا داو ءادعو انوه اود انتحا خالف مامتحاواهف
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 ديزوب أ 000 ا اًةدشروم هه ءطخلاثمللا لآقو اهنساةبراشكأ

 07 م - د6 موس «و 1 و وه <

 ىأىدس 0 هندنقاذاأ أطح قدس هن ًاظحول اق هنَءرضاذا ًاظحلح رلا تأطخح

 و وه2د 0-00 وهسوع9و م

 4 راق ل اكو ىدايالا هنأرقأ امض رالابب رضااو ةوةاط-ريغصتا دهن مةيطاعاو هّلرم
 مستو ب وءو< و

 اهب ةيرضأطح هذ هأطحو ٌدوُخ أم هدَمَمطل او 0 ًادسكاى ًًدطو -مديلاةيرم قط

 ما ع 2

 هللا يخرسابعنتاّثد ذ2>2 ىو ةطوسمول ب نا ل تاما عضومكأ : ةهروشسنم

 دقو انالفىل عداف غذا لاف و ءأطخ ىنأ اطفي ىانَم 0000 !ىلمهقتا ٌلوسرَدَحأ ااههنع

 م 5 ع

 ْ ةءرضالاةأ للان وكت الة منك نيدلا+لاقو ةوطح ناطق يبا ءالانباذاورزوههمريسغىور

 ةقَص ىهف سأرلاب تناك اف ؛ لعكلا ىلغوأردصااوأ بندا شارتب ىلعوأ نيفتكلا نب فكلا

 0 م 0

 ةعاراامدمقلا ةّدسش يو رئات تع تاس 3 دا فاتز ةئلل يهل ولاه تناك ناو

 هلارا مص ورع رو دس هموم م < )و سس

 هنمو هقكب ,ههفداذا طع ءْؤوطص هأط- لاق ينالان ا «المرذميفتكت تاطظحنإوا# دشناو
- 

 و رع ادع 207 يي اوم © ص

 نع كعفدىأا رواش اداك 4 ىفهندا اكءيلامار ارسع لونين واغلاق ةريغماثي ليس

 نضع د ةممص دذدمءسع -- 0

 هش الو ةعططلا خم هن َؤ نايلغلا.ءهيتفرؤمتغفد أ اهذ“ د رددلا تأطحو كم

 0 2 م < هل < 1 0 3

 زوم_همسانلا ن مَ ءىلعأاواوبحاهمأطحو ُط هيض طخ أطحو انيك طحت ارملاًأطحو هيىير

 هلعابنإ “يطل ىطح لاقي بيرغفرح“ را لأ راندا )اس بديع

 4 2 م 1 سا لدا جاتعو 1

 طع اطح بيذهتلا فورعمرءامةئظْلأو هتمامَداةئيطْدسأ ىعشوريصقلا لج رلاةعطللاَو
 ناو تنص رس

 ددنإو اوهراسعح سعحجاذا

 2 همسه 39 - 256

 قرذاف ةئيطط تمم كاذب # ىشمْنمرَدفأَت كافر حا
- 

 | 0 د 0 عدد

 هل هع امرد_5ضف رى لمص رع ةنمطح لاقي رداوتلا ىفو عدلا هتازعنو لسا ىأ

 هسقج وىلءناشنأالا أ نط .و اسط ةجرتءانثأق ىرهزالالافو هرهطقوفناسنالا

8 

 ةزمممأطني-لج راهي فلاقو ناكملاذزهىفىرهوملا اهركحذةجرتءذ_ه (اطبح)
 0-0 ةسا# ا 2

 الوز مة اكلذكو نطل مضض نيمريصقز ههالب ادا ىطنبوةاطممسوةدو درس

 اذ هباوصىربنيد#وبأ لاك دوج رتل لجل اطبح اوال اوه لاقيو زم
 كاذكورشتنا اذاةّنطت طبحليقاذهاو' ةيلصأ تسلةدئازةزمهلاّن ال طم-ةج رتفركذينأ

 ىطنمحما



 44 (أطح) ١ ةزمهلا فرح ع ءا الصف

 ا يس ين يع دافعت ع او ااا
 ربام لبموغومش لعاب هلابإ ىلعديزب تةضهلوقو ل-نلا ضر رعأ امهسلا صق_كملاو

 تبول ل عار.إ غ2 هع 8 م ع 6 ' . .

 هفوحهءادأ ادا هن اسحءار فل الاقو هنود وام مدي شح يل ارعالانن ا نعرة”ىرهزالا

 - لا ص 0 وه ص م : قوص - 6

 لطابوهىرهزالا لاق اميشعاد ارانا | تأشح بس د 2م اقو هدي دح ل تدصا اداو

 ا

 اهوشحدأ أرملا اشو نيقارولا فرصصت ن ماذ-هولاق همسهفافاّتيشغ اذان | ارملات أش ناشر

 م «دءةو -

 وش ل ءقو ارزكمهنواطذ ريغص ضب أ 0 2و اهد_ دارنا تسال

 قلاملاو :اَكاَدَصْنَت 3 اسهل ةانشلاب م

 ل تدوس ميلا علا هرج هرمشلاقاك فاو ل 1

 وم و 2 0 20 :

 2 س68 م ص ساد سمعو -ٍ 5 م

 كلدكو يناس اكرم باح شر تملا أسامي اة نا

 مس ا مسع ىص ”دع |
 5 ش

 دشنأو فيعضلا لاح رلان وأسم ارهشى هرهرالا نيدضاسسا وصختو مدح
- 

 2 ) هم م 4 سم ل

 اد رس مد كك 2 نورها وأ سندا ىرتىتح

 م9 ص 9 هس وم

 اهد_ وو ةوألبق و بتل هه حاعز دوصت هام فيرا اذ راثلا َْت 0 (انس)

 , بيذهلا قدشنأ اوأأ
 ةسه< وهو هم و 9 و سوم هو م ووا'وء

 اهؤردأ تنك امر مهدتادهط د ؛ اهوضعةردصلا ف ىومهتناب

2 

 هبأشةىذلادوعلالاعتمىلعءاضخلا اود دوعلا قم ىلع أما اهتسسورابنلاثأَسب هاا

 9و سد

 ثا :ةدد رقع ١ وأ خاوهو ببذل فو راتلا
 همم ىو 2و 9 سس

 امتادشريطتسأ ىداعالارانل 3 أمم لالودقوالو ىلا

 7 وهو« مس وو م د 1

 الوزميامترعسرانل اتأَسحو لثمهبذرت :ةانه نغ ًاَم 2 نوك الناسنالانالاض<لئمدارأ اامعا

 ارش طأتلاك لاعمم «ىلعدودمءاضخدوعلافز جيلا وزمحي أ
 ا 7 571

 اناقمابسراااد 3 ندد تالا ةلرابو

 ول 2

 0 (اع)

 ه عدم و ه.؟ هدب 827 202 2

 ل ثلا راخج 2 نب مثخماتأطحدق

 ما مع 8 1

 رعثدشنأو ىرهزالا لاق يقين ْ

 -م

 (لوا ب رعلاثاسأ تاي (

 :ااقاذك اهتادشملوق

 اض أ مكسلا ةكسنو انيدنأب
 هع همشك "ل همىلادلاب



 بيدهتلاةرامع ىشةمطمهلوق

 ع ةتطممكسما ىف و

 موده

 (اثح) ةرمهلا فرح » هاك الضم 1 4

 هر 7ع هه 58 اال و

 اد ناكملا عدو مسا الصنةأ داو سلا سؤرأ دل ليقو ةيظعلا سأؤل اةأديللاليقو

 مب دمع - له ًِء 4 -

 هرصتو هملع فنطعو هن هيلع بدحأ ادد هما [و هيلع دو اًديأَدميلادحو هبقزلاذاكير ملا

 2 -5 هه نو د د سف نع رج رد دع

 قاهالسعطقنا اذاءاغل اثنا 0 0 ٍبْدَعهيلعْىدَحوْلظلان هدعممو

 ©«: .٠ 2 و م < و

 نعد_سعونأ ىورو كح اهدآو ىلع أر 1 تءد>وزومهمروص ةمآد-هنءتكتنافانط

 0 هزالالاق اهنطب قاهال_ى عطقنا اذالاذلايةاشلا تيذسح غلا باك قد رد

 امهلمق كد ب الرو د-أدسح لئلا مولوتو ءأ ااا رهو مولا لادلاءبا اوصلاو

 رمق 9 0 4

 1 ةريسعل ادعس: 0 ًادحناتلقامهل قولان 7 ا

- 

 مو 5 و

 7 . ىلع ا دج ترامتأ نعلانمهو ةريشععل ادني وكحلا مهلسنب نايف سوهوةيطم قد

 9 هس 3-1 5و7 جس

 لوقلا اودوىرعزالا لاف ةأدح ميخرتو» لسيقو مهتدابأفأدح ىلع ةقدنب ترام مهنمتلانف

 ةغانالا :هدشنأ و
 سا وس م وس 2ه9و هس سور هن قصد عر

 ماعلا! دلك ىشلا نصي 5 اثعشمتالا نان نهدروأذ

 ٌثريادق تناكودأ ادحاهل لاقي لاق ةلايلئاب اكاد "هلق تناك ىلارس ءالانا نعباءا يورو

9 0 5 
 قدحاجب صاخذان ررعلا تناكفةأدحت درسكلاف اهنمْرهفق دنيا ل اب ”لسقامدَكفسانلا ىلع

 لالا رس (أ>) د زوههمريغ 000 ةقدنب كءارو ًادح ارحل لوقت"

 نعقاحضو «كا سلا وااطلا انو ياو كيدتحا لع تاز اون اهقلم دا

 زم حلف ةبؤرلافو # انو 5-1 ءفرانيأ ازور 0 « لافدضس

 وا زان قر وزدقوحان 1 زحااش د

 اصلان أنت (ان-) 0 5 ا تلا كلا ارسلازسو
 همس 9و نس هم هد تار اع 0 ىو م 65 <

 لاه هفوح هيباصاة امرأ د دوم مب اثدوهئط :وهستجا مب نرضزو ههمأ

 خامه ىب غيدو هدقانىف مناد 3 1 ةح .راخ نب ءام-أ

 "هلا ىلعدبري ثغض اس ف موب لكى

 ”ةداشالأَمقو 0 قيد يزحف

 ابها وأ 7 5 انما

 اضوع ىةرذصملا ىلع ب هتنماسوأو درذمى دان موهو لاء نموخو سوري غصت س دوأ

 صقشملا و



 مدد) ١ ميلا فرخ ء ءالاؤبت و

 5 سرك هش وعدو يدوس #2 م <

 نينض ا اواعافطودو 3 . رك ماو يوك

 6 ويا ع<

 همم 5 و 1 رمال و زم: تدعو شابت ءاّدذلا نع ئى هرهرالا هنتأع 2 كاذكو

 ديزن ىدعلوقهنمولاق
 همس ص م : 9

 انينضاعحه فنان تاكو 2 ريصق يم ملا هغنالفطأ

- -- 

 ءَ -- 2 هه سس 5 8م س -

 ن راو قو يلسم اا ا جواك تاروت و

 ا 95 0 ا

 عطقناةحرا را اا مالسلاو ةالصل اهملع .وانس ىلعن نواس هع ندم

 ل 10 انوكمأد عملا وثءادح لاقي الو فورعملار املا ةأدحلا نولسةوعداديصلا هنع ا

 3 ئوالا ًاددلا قادتاك ان لاف سيجال لاق بتءوةشءورحو رحل كر ومهم
 ريدم نااايس ب شاق 2

 ةرعربتك لاق زدات اد

 نمو ةدوم » قريعسصا هد

 ماوتلا ءادحلاهابشأ هر جو # 0 مىلد هولا

 فورءملارن اطلا اذهوهواهمأ دحلاذعو مواو لما فنفس مشي دما و اضأ اكاد

 لهأ تاحونأل اكو دوج ًارسكلاودفسووًادستاولا قف ء ام ااومتناع روبيذهتلا حرا 00

 ىودو ًاطنوهو ىدا دا هنوع مو أطخوهو دمار "اطلا اذهلنوأو ةبةنوطَع زاخلا

 ريغصتايدحلاوإ 3 هلا ىف هغلام "اكو مرعملا اوعقالاو ودحلا لقب سأب الناب كساس 3

 سور ه2

 نيسأرلات .اذسأنا (ئادخلاو ف رئلاد: و هوُرامجلا هب را ةبشروصقمأ داوود

 ملص ١ مصاص 2

 نانسآلادادحالب :!فصن خامل ادشنآو ب قو ةيصق ل دوأدمعا لاو :

 عيشولال دخلك نهد و 2 تتمِمءاسعلاَنر 8

 و ها ل رس

 اهللاةءالاك امهنأ !ةلممعكأ او ىمدالان ءديمعول اىورو تدد_حدقس را ذس] دس

 ناكوزو 0 كي حاسمشلا تدب دن نأو ًادحاهعجب و ةسينعلاِْم ىلءءاطأرم لكتأدحلا 5

 تدب شن آو 1 بلا عجلاوءاسملا تفي ءدةالاقام همن فار ءالأع ناو ءار ملا نمت دكيلا

1 

 بخ لف ثوم وكلاو سأفلا فرسكلايذأ د_ىلعنويرضبلاولاق املا عشب خامشلا

 ديول



 مسنلا ىفاذكن ابن ايلا هلوق

 ايحوءايلا#بيدهتلا ةضسنو
 عراضملا وفلالابس هرافأا

 1 وهو داولادهاشل ا

 بايلااده راغ نم قال

 هيك

 ا ل مح يرد م لل م ا ل ا رسل ل ع ال و ا د ل علا د ول
 : : . . 4 و8 7 7 : 2 م ل : 11 راع ثيم 0 5 : 15 1

 (اح) - ةزمهلافرح « ءاحلالسف 5

 مجباورقب اخر اننا لوااتراولارللا مهلا فرعالاو هاملااهيف
 9 هد و دم ا و.

 0 نوثصملا لوحة طبخ ام عت ؟[31ت ديلا و هيف
 م9 سس

 هةقىاثلا ع مشن و رطل "اما عمتي ةهظ علا ةرفحل نًايطادب زو ل اوو "املا هنيف عمت
 © من م

2 2 

 وتو سس # ب 29 ةهم سن عش

 ( :.طواوعنوس مضخم ع ناك جوس

 3 < م
 ١. دى هم ان 5 وه

 دقو هب طاحت ريس ىه لمقو لعل اهب مقرب ةعطقةميلاو ةناعا اناس نسكت ننال

 ءاّرهلاذاعملاق ءاملاىلاليالاءاعداضب أ وهو بارشلا وماعطلا ىلا ءاعدلاء ىلا وى اواهءاجأ

 اكيحادتماءىهلاالو اذ ىلا ىلعتاك مو 9

 ةارقلا»ى و ماعلا ىلا ور-عونأ لاق ا ىو ءىهيل ا

 اذإ ام 2 برشا وعداذإ لل» الأن تأ - اس م-4]وةنم ناماام-ه ىومالالاقو

 س وه اء

 فعالا توعد

 ةنانع ءاملاىلارا-ملاءاعد جو هاعدس رااح أح (أحاح) 4( ل هملا"احلا له
 هم»” 9” 2-4 هر

 لاشم لعب ا 22 الرا :.كلابةعيعملا نزوتأحأطساونيلار ءالا

 امن نموه و نايسأو تنس لت ةمءايحأ عجلاوهتسصاشو يلا باسو مزرعه

 عاب
 1 ووزع

 ىرعنالا لاقت اوبحا و هجبو ريدتسملا فاكسالا حولا ثيللا ىرعنالا تا نمىأ كاملا

 هورس صو م

 نا الاء فلا مرا ةأيع ىدءاالوقهئمو محلاة باوصا او 00

 (-) 0 لابو بكا ت وا لاو « دشنآو قلل راق كيلر لاو بئذلا

 ”ةس5 6م مرو توو بورما سوا و دور 41

 د و وم بودل 1 2 1 ا و زيمنأو زامهتففكوهيد- هتانفا ذأأ 4 ءاسكل تاع

 مو ع سل هذ #-< سوو رض

 ةيسكال !لتفول ف لدقو هفكو هيده ل29 لبق و 5 ل ةوةس ثلا ةطارمل اهطاخ لق وهطاخفلالا

 كرر 2و م هادم ا

 أدحو دز ههلارع تلا وهوه رضاذاأة>هنأتح داهم اها وتد انو عنم لام تحلاو
 ه <90 م2 م9و 1

 ىأةظفالاءذهولحدر م قدلمريغصااريصقل وأن اواهأخجكاذكو اهعكنات-اهؤتعذأر 1|

 نيعأ فوهومسق بكي ىنلاو هولاق ةواسن>ةأرماووأ تح لدبر تنحةجبرت ف ىرعزالااب

 8 3 دءو

 6 اوهو وأدم لجراضي أ ىانرلا ف ىرهزالا لاقو هعضومقهرك ذ:سوريغ-صسانلا

 م و ه-- 14

 02 ئجح هب وهو هن هضاحوشاا نر < - (12) ةياص واول اوريغصسانلا نويعىفوضوه اح

 علوم
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 0 (ايج) - ةزمهلاف 1 « مهالصذ

 ام مصصلا ى رب نيا لاق تمجىذلا هقدلا لال وَتئحْدا هقادنسجلا ىأ كبءابىذلاهقد لا

 اذكه تنين هقدملاوكلب“ ,ءابىذلا هلل دةاوهو عضوملا اذددنع هداك قىرعوملا طخدت دحو

 نبال لوةانهةحصىَوق 7 ولاق' َتدِحْذا هقدسجلاىأ !هلوق نماضوع تح ذا هنل دج اوهل اوقىفواولاب

 ةعفأ اهءلوقت ىح اكوا ذك ناكىذلا هقدجلا لقت الواذكواذك ناك ٌداهتدلالوقتتدكتلا

 ةم 5 341 سا ع 5 2 و ماسح

 هيلاورطضاودأ او ديءاجإ لا ىلا ماب اوا باع ىك ىلا 8اس نسبا وهند

 كتارا |

 هم 3 0 2و وهم 20000

 رونو ةرعلا ة-شىلا ا لبا رمل هتلسجدةوتشج ميزصأءا اغلا لا 1

 ردي الن م "0 تونز ,ءةخلاكديجعام | 5

 رعاشلا لاق مالا ةودحاو ىنعملاو للامر لوب نمو نمو 'ئث ىلع

 لبا مق ىلإ كنا 5 ةقداصةئانددشو

 نماولاتاك جالا تناكت رحام ىلعٌتيدن تلا لخدأ هب وبيلا ثراصامو بست ماجامو ّ
35 > 

 6 نبع |ةلزنع هنالفوحلا اذه ناك ةلراعءاجيصاغاو ثوم لَ نم اوعقو أت دحيم تاك 07

 مدد 2 ردو

 ءايلباوةواثملاو انانأت يس لوقتالو بأ وهلا ىسع مهلوق اك لع اوس 1 :

 ريالا لاقوررطوادلسرأ نع سلع تا ىهليقوردقلا هيف عضو“ اعوماارخلاو
4 10 

 سوم < © 2 5 الا

 0 نا ارفعزب ىلطأ أن مىلا بح أر دق“ 0 ىلا فل اوزاوطاو 8
 سم دم ص

 رد 5و 0

 مى ءاةوايج ثلا لمنلا نا ذكور ةمربلا تور ةيوجأا اوما عجبو ب كدا الب

 < م وه« م 8م 2 3

 رءاشلال اق ا أ !تآمحونوفرعي الو اورددق سقم

- 

 سا معاع 00 2 م قه مه - ء
 ه4© <«

 ميدأ ابَبيخلَع ىلع #23 1 امانآاهر د قرخع

 #52 و هعدضص خل ل هد

 مودر4- عد داروتاثعبك اهنمنافنءا[سنلااهأ شل

 00 اك د و م2 ه 5م و 9 6مل

 ا فلا لافو تاعك 5 - -روتندح 00 اذاف تيضفا اذا ةأيحتتأ ءاتيكسلا نبا
7 0 20 

 سس ول

 0 115 تي ندمود اعل ل اتلاف تايوقف

 هو 5007 يس او م <

 امو كل ”[لوقناك فل لعفلا فلج
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 لاو ءانعىأ رحل لد وىنافكا ىَ

 5مضثودمع 9و ومو ت6 دوم وه 5-5

 ١ ارقاموترد>انإءزلساو 2 ارب نموجرال لإ
 - و 0_3 م

 ىاع ارحإ هلامو "ريثالقا.لاقر تارت 7 .ةلعاموىرما موق حرمك

 ا © بسمع

 ماقؤهرث ًأرهظالعفلعفىأ نال ار امدح وبا انمار مل سشيدسجيفو ةياقكدلام

 نكرم د را زرغم لصأ ةأزاو هتيافكميف مقا مراقد

 2 و

 0 ملاةديدخلا هود ةرانمل وف مغ و الاوت بسن سابا وهز زرغم نمزيعبلا

 3 0 8 دو ء

 لاق نيكسلاَر عءامد 5 رح واءاصناهل لءجاهصنأ و م اح ءواغلا ار دقو ريعيلا فخ ل فس اهب

 ىهونيكسلاو لبالا فا اهي سو ىتلاةرثسلل ن كلور كل الو فيسات .وكنالةازخاديزونأ

 دكت الملا اوم نيذلا هب نعي وصمإو بأ لاق ارسهدامعنمهلاواعجوزب زعلا ليزنتلا فو ضيم ا

 و 2 0 ىف ةدد# «*0 ا ١

 ثانالا ىنعمأز ىنعمتأ ىلع لدياتست د_كنادقولاف اورتفااسعس دقتو هللا ىلاعث هللات ان
 يو وه -

 عومم-مأميدقوهتيبلا ىردأالولاق

 دم .سودد 6و هسجدع يو
 انامح أراك دما را اييزيعدق تعالفاموور تار انا

 رعش فمدجأ لولاق ثانالاداولان مننا سصناوأ هحىأ اري دابعنمهلاوأعبو لوقف ىحملاو

 ةةينحو اد شنأو ثانالا توأم تأ أوٌتاقثلا برعلا نهاورالو د

 00-5 وه,

 لجان أف دذألا جم 1 27 هزم سوألا 0 ,نماهتجور

 ا

 باوصلا وهءز_1اوهلوق
 آطحرد 2 ةدامىف عقواسخ

 هديفص# هرتك

 هماوقكأ كلذ ةًرح هلوق
 ةضس ىف ىذلاوؤسنا افاذك

 هاهي قثوبال مكسنانم
 مع وردك ءانح



 7 1 5- 6. يا ست ادلب ندا ايا يللا 7 ياو 2*٠ سجس اا 00-7055 6 ا

 8-50 1777 ا

 عدجفقفأت هؤللاتمل !هلوق ْ

 ةداميف عقوو تاوتملا لع

 هبتك ا ةرحم افعصم م مأ
 رىيصم

 وهاذهىزاوحدودخهلوق
 دودخدرب ق عقوو باوصل |

 (ازع١ 0 + مكلالضت , 2 عج

 رو م مو -

 هنأ ةئريابدارأوقثالن بأ مهقر كى ني اوني و لش 00

0 

 ميقللا واسمسؤورلاددعح ا و زادت نودةلا ةراسع ع ىلع موس

 نأ ضرَعلاَنالوةبراقتمو أب واسم مهفرمق .فلاواب )اع ساو يؤفزلا» هانإزاجطا لهأ يبو

 كود

 ىفاكااوكلام ثردحلا ارهاظد لاهو رعايا قلاب ريتعي اهناٌتثلاو هلامثلث ىف «تصوذفنت

 - ب ووا“و هور

 بيدهتلا هثلثف جلو #ممدحلاو تكنو مسهحرةسف نحو لاقودعأد

 م 5< 8 و همم

 ىلعناكوأ زب هنم فذحامرعشلان موو اة ربو مهنيا ترياق

00 2 5 

 هنم فد امم وازييرعشلا ربو بوحولا ىلعةسياثلاوبَْس !|!ىلع لوالاف طفي 0

 287 هَ

 هلوقك هلءاوف نمداو لكل عف بهذاذار هشلان نيءدزحناوبيذهلا نبأ رب لعداقبو أنبأ 72

 امدلادقا هنأ نع ك نضال 3

 امفدق يسد اهداف #2 امنهم 2 عمستناف

 ”» ع س2 ةهص هيددع 89 ع

 ادري اا *ي اد دوما هلوقدنمو

 --_- و : م
 ١ نءلقالاب ءانغتسال امن اكو 7 نءئذلاب“ انغت_ الا ::1 اوهزكن مثلاشلا زا هف:مىهذ

 ىأاذهنماذهُىزجو ريثكن مليلق زي بار ءالازا هللا شما عامر ورك

 هم 2

 دع اودافك ناار أوج تك او قون ىلا بو هبحاص مات مموقياههنمدحا ولك

 3 رلات اما ٌثيدمْداو 5 امة ادق

 و 2

 عاركلاب رمل نأو 9 ل ماوتألا فردغلانأب

 و 2 ما 1 - مه ةه-<-

 ا تفتك !ىءعهبتآزحو اذكو اذكب ترس ؟سانل اٌلوقه نمو دب ىتتكمىأ

 سادسا هه و وو

 اذاليالاتتي 0 و ىئكب سدلىألاالا بارم لاو ماعطلا نمت 0 0 ا ىعملا
 - و 7 - س

 < و همه 5 ور 4 عدو ه< عَ

 ناز با ممالاو تفتك الورد هلا دارو تارسوكلا ءبطرا تفتك

 57 هةموو ى ي وس 2 <

 فزاوكباو ءامأا٠ نءعبطرلاب تذغتسا ةئزاجةشظو هب |تنرح موقلااأ او رضاأزع ووك

 درعسوأ هتينك ولقعمدععا اورا رض امثل اوقو «املا ن عبط رانا م دولا
 20 ومر وساع 2و

 نيعلمرلابئزاوبدودخ 0 هيدر د سسسولى ظرالا اذا
22 
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 ىرتدرقلاو ءاغاو ءاملا٠ نءالكلاأرجتالءايطلا نال ةبدتق نبا هس ||بتهذا“ ءابظااهب ىيعبال

 هن سد رص َر وصقم ىطرألاو ءابظااتاهق_كنمال رظملا نا فص نموا و نيعلاف هنأ كلذ
420 1 1 

 أ - - ب

 دسوو



 مي | | (أآرج)  ةزمهلافرح « مهلالصف
 ائىإ

 3 يل 1 9 3 رام هج ثاهه  رسس
 لاق هنافىلاهن !اماو زده ريغ: دج نبا نع اعندأ ورادكه رياطلا هلك :ىكطوط وملاَو ةيردلاو

 | و سوم د هل 4 2 2 - 1 5 و 5-5 :

 نوكير © هيأ ىلع لع وةراج نم يبتسم لاما قيجحاو دير الزوم همهم 3

 2 مم واق دم م6 نع

 ىلع طا طقسٌممَسللا لوانتقع بسلا لْخداذاذ تبلا روم عبسلام نول وبايلالعأ

 ع رعلا له دنعةض هوذرملالوصالا نماذهو لاق ديز ونأها و ركللذك 1 1 ايست تس

 هم 7هم

 كال ذريغ ىلع ءز داركم وسد تاكا وعز را 0( ودعا الإ

 َ 5 ب سرع
- 

 همر غالدة تمي املا ربوة كلذكو اري ءتامهالكم ارح وأزس شلال

 ديل ًارقثد دخلا ىو ءاسأ فج د ان رعلامالك ىف ءزااومذخلأرسهنمأرأو

 05و وو؛5و ره هش و 8 م2

 نمزرسنيعبرأو ةتسنمءربة خاصا انؤرلاثيدخلا و ئشلا نمةعطقلاو برصنلا ا ا

 رثك أ[ ىف سو هيلع هقلا ىلص ينلار عنالر وك ذملاددعلا انهَسَتاغ!ورئالانبالاق : ا

 اهلل ا

 دمع ثعل هنال هئسنب ريشع وان الئاهتمدن قمةدمتناكو ةنسزتسوأت الثناك ةصهدعأاتااو رلا

 ىف كلا ىأر مهن سف صن كلذكم ادو مانملا ف ىسولا ىرب مهالا ل وق ناكو نيعدرالاءامتسا |
 2 هسا هذا 5, هدف ٠ 9 ا ةاوس ا ا”
 ةنسدورءوثالد ىثو هيوم مده ىغوموثلا ىولاةدمتدسن ادافةظملا

 5 : »و

 تدضاعتدقولاق از نيعبرأو ةّس نمدحاو حو هوأ جنب رشءوةثالث نم بسنت

 ه5 س فيو

 نأ كلذهحوو ار ينيعيرأو ةسج نم :اه طع قااسو ددعأا اذهاؤرل تا

 ل و نةةسلاوةثلاثلاة نسل اءانثا تام وةنسن دوا الث لمكتسادق نكن 0 9

 نم« تاءاورلا ضءىفونيعبرأو ة سه نم« ةبسنكى رخالا ضعدو ةنسنيرشعو ننثا ىلا

 هين رشعمىلا هلسام دلهمسلن وكيف ةنس نيئس ناك هرعت اىورنم ىلعال وهن دوكيو ندعي درأ . جا 1065 ها مع ا م 6 1 . عا
 ع د ووو تك #9 و ا 0 ا

 ءزرجا منأو مهلاصخس نم ةدودعملا لاصحا هل نمو ايلا لئامشنمّرالفناهذهن اىأتوبنا!نم

 هذه عج نمنأال !وارفمن ةوسشل اح عملا سداو مه وعيا واهيفمهجا ودتق ف مهلاعقأءازجأ 0

 كارتر سك ١ وباسألاةبلتمال وةبستكفزغةومنلاناف ةومنلا معه ناكلالخلا

 نإىأتاريسلا ن : مهلا عد و ولاهي شعاجام انههةولادارأن دوك نأروكع و لح رع

 نأث. دا ىف و "اسال هم ءلااعدو ةومنلا هتءاساغأ" زن رسشع وة بح ند مه لالا هذه

 مد ع

 مسودهيلع هللا ىلص دنا وسير مهاعكف م در خلامدأ نكي ةتومد تع نك واعشاب ١



 رار دورنا "لإ 07 5 قاد 0 يل ا اا ا لاا 0 دا وحل
 4 ا 3 د زينو . 10 4 لاف 0 7 1 1 ع ,

 ىقاذك ملا ةأبجمو هلوق
 نالدرايعلا لصأو مسنلا

 كال ءاوةرر<ربغى ءوددس
 مد بدك ه هد رفظت

 ميري ةدشكا مكمل ا

 ََن

 1 ل ل سا تا 1
 : 0 ١ | نية للا 3 5

1 5 

 (أرح) ةزمهلا فرح مل لل

 م 2و

 راغصاار وأتانب و ضيبلاة عقلا 1 داوسلاوةريسغلالاىتااى هتاكلأو : :جلا ىلا علا

 ققر 00 00 اهنمرمللا ى هديزو لاك هاما كلا نم ىعمضالا

 هاير, يرسم ثلا يذلا فو يبا ارعالا لش معلا ىلأ نعال فهمت يملا

 ىدعملالافاهلعوذ 2 ىذلاءاذل اة يشخ ىهو مو ٌررغلا ةهلسا لئثمُةأسلاو

 ومع

 مراد, روزاكرب * هاوبراقت يقنع

 ست امووص ع «سعوؤو هم

 الصوب لبفعِرزل عيداسالاو علال ىاوبعبلا فيس < لطدموايلساو

 :أهاوزمهلاواصأو ىبرأ د ةفىدجأ نم هير ايار ااا مررت كرذبوأ

 سد مدس

 ًايحلاش هعواطل فال ادارتلا يديدبلا تطال ضان و يدا ة ماك قأيح

 قذهلا لاعدلبلا ىلع مدار 1 ًانحوزم عيالوزمهيدارخلا ادراك

 0مل "اك ىتح « ةعب ةعبرأ وتاب لشالام
 هو 0 وه مس و

 مول! لاو هنامد "اح درطللا 11 ر ربنا و :ًاراغل اقر زد و يبت ملط و

 هديب لاق عازك ن عدو تلا ترق فرطألاو لّشنلاعضرمف: : زولك لأ عضوبىذلا

 : ةركلا لثمُ هزل لآ قيفءزمه ةلرت دقو ةعاصقلاة ع عر لثمتأر ا( أجا تاموردأ اذلو

 فذدزود وىاامعللا ن ءقيَن ةتزم بان رح أوقد 000 رحلحرو 2 ار اوافقك

 م د اد 81#« ىرك هر وئزمها يفشل رحأ ل 0 ملا عجل نكن نْرمهلا ىدحإ

 يا كو أ ركساو ةيلاعق ىلع ب“ ارعؤردان: ههريغبةباريوذلاندءا روكا
 عجدو

 ةبعكلاءانو ربزلانياثيدتىفو مادقالاد نعم ى رجعأمدقأاىرت 1 وهو ايار

 مادقالا ورب نموه ماسشلا لهأ عمربن ريسانلامدقو مولا ناك انا

 هابل اوتيل_مهملا"املابىو رب وةبعكلا قارحابميلاطموم يلع مترج ىفديري تأ دارأ ئشلا ىلع

 امهنعهللا ىظرر عنباهيفلاف هنعدللا ىذرةريرهىنأث ندحهنفو هعضومفروك ذموهو

 نحنانسجو سؤ هملع هللا ىلصىننلان ءثيدحلا نمراثكالا لع مد نادر انعاو أ اهلك

 ىأى رع جبال نزو وهبلع“ 00 هوقو ثد د_11ىفو انْسدحُلَك وه دحركف نع

 ها رج فورعملاو ني رخأملا ضءبهحرشوهاور اذكهريثالا نبا لاق هانييئاهربغنيطاسَتم

 هيرقلا ىهديز وباب يذلا ةصئاقل ا دودة .رياوموقلانيبحاويرحأو سو "رلههملا

 هيرو



 تاهل 4

1 / 1 9 1 3 2 7 

 0 سس سما ا و ني ا تي ا يح ا ا ا ل ا يي

 هرعت حم

 ٠ د * عدا لصق 0 0

 لاق هنا اهنباامأو زهر دان 0 انكخر اطلا لَدْوطتطَو داو ةيرخلاو

 نوكمرخ رح هيان ىلع ل عت هاا نب لا راو 7 هر الز ادرج ل هرخلا ْ

 ىلع راسم لواتمبسللختاذاف ١ تارت فعلة نول زنابلالعا

 ةريرعلا له دنع ةضونرملا لوصالانماذهو لاك ديزوبأ اور كلذك نينا رتبا وجم شا
 كلذربغ ىلع ءزارسسكي لدن ومد ا نبال وضعبلا زازا م 2 ودعا فالإ

 7 ص لع

 هئوسق والد تمم لاما ب رمل كلذكو ءا ماي ءتامهالكمأل نرخ وأ ايدل حو

 . نمبر ارقكدخلافو ءازببأء فيو ُبِمتلا برعلا مالكا ءزااومذخ أر هنمازسأو

 يأ وذ و ب هه 1 مه م2

 نما ح نيعبرأو همس نمع 'ربةلاصلاابؤ ؤرلاثددملا ىو ءيشلا نمدعطقلا وبيصنلا را

 رك أل بوهيلع هللا ىلص ىننلار نال 0 ذااددعلا اندم ابعتو ريثالا نبا لاق : و

 دنءثعيهنالةنسزي رشعوا” الثا هتمدتؤ مة دمتناكو ةنسؤيتسوانالثناك ةددعا|تاناورلا |

 ىف كلا ىأر مةنسفصنكلذكمادو مانملا ف ىبولاىرت مالا لأ قناكو ني-عبرالاءافيتا ||
 مه ما

 ةنسنورشءوثالت ىشو هنو من1 ا ما 000 ىهومونلا ف ىولاةٌدمَتنسَ اذاف ةظملا ا

 تدضاعت دقولاق ّ رح نيعب دروس نمدحاو“: 7- - ا رسع وهن الد نم بص تناك

 تأ كلذ وون راوة سجس نم ءرباهضعي قف ءاجو ددعلا اذهباو رلاثد داحأ فتاناو رلا

 ةلبلاف من ةيسنو نتسلاوةئلاثلاةنسلا'ءانثآق تاهو نس نتسوان”الث ل مكتسادق نكن للا

 نمءزحتاءاورلا ضءءفونيعبرأ وةسج نم“ ةمستكا ىرخالا ضع وةمسنب رشغو نمل

 ةنسني رشعىلا ةنسه نة يسأنوكيف ةنس نيتسناك هرم نأ ىو رم ىلعالو © نوكيو نيعيرأ

 ٌ زح نب ريع :وةسجحن رس اصلا تملا امل لولا ةلالد و نيعبر ىلا 70

 ءزسامنأ و مهلاصخنمةد ودععملالاصحلا 1 نيمو ايدل ل ل ”امثنمّزالماءذهناكأن وسال

 ةيرخا اور ةَوسلاَنأ قعملا سداو مه عيان واهية مهما ودتق ف مهلاعف أ ءازجأ . 0

 هبات اركىهاإ وباسألا ةبلتحمال وةبستك رخو وسلا ناف ةومنلانم*' نحب هيقناكلالملا

 نإىأ تاريخا ن . مهلا عد و ولاهي شءاجام انههةولادارأن روك نأزو<ول>وزع

 نأث ردا ىفو ءاسالا هب ءلااعدو ةودنلا ه,تءاساسعأ“ زج نب رمشع ود بح ند م« لالذا هذه

 ملسوهيلع هلا ىلص دنا ُلوسرمهاعّدف م هلام نكي لهن ومد :ءنكول سو تعأ الجو



 0 ب سي ا ا را 5 يع مو اك 4 ا 7 00 معو "

 ىاذك لا ةأبحمو هلوق
 نبالّرامعل |لصأو مسنلا

 كال ءاوذر 2 راع ى ع

 مد _يخك هد رفظت
 َن

 ص هويتك مكمل ا

 1 ا ا دود "ا كأن م ال : د 1 7 ان ل 7 9 ىلا مقا يللا او اطير" نفاطلا" «٠ ا
 8 راي و 2 ١ نال 33 9 1 1

 (اجا__ةزهلافرح + ممارس 3
2 2 

 راغصاارب وأ تانبو ضيبلاةعقفلاو داوسلاوةريسغلاىلا ىلا 8 "لاو - رولا ىلا تلا

 ققر 0 ل اهتمرجلا ىهدنزونأ لاق د ه أكلة "كلا نم ىمضالا

 ءاملااهيف عقدت ةرفح*تَللا بيذمملا فو ىنارعالا لثممملا نأ ن عءاملا] ميف عمتي لبحلا
 ه- 2 , 2 42 عم

 ىدعملا لاق اهيلعوذن2 ىذلاءاذّل اًةمش ىهو موز رفلا ةمكسا لمة أملا
 ةهسر ه3 8 ةهمدعش

 ع را روز مر 0 هاوبراقت هشة صاف
 مل ء9ووضص ا

 4 ود نأ لبق عرزلا عسب ءابجثالاو عرضا و رشسْلا ىلاريعتلا فيسات م املساو

 ١ .ةاوزنهلا لهو يرادتن سأنم مزمهالب ثيدحلا ف ءاجو عزل تأ هنملوقت كريو

 ساد صدع

 امحلاقن هعواطل فايل ادارتلا ىمعبيذهلا ْتطيقنالاىضفانأبجمو نيدئلاة ماك ىأح

 ذولا لاك دلل ىلعمَ سدا ارك ايحوزم ميالوزمهيدارخل ا تا ها اتزاغم

 اكلك اهورلعت "اك ئح + ةع :رآوتاسب أةتساوناص
 و

 و وو و ه نري“ ا عرض 1 00

 مهلا !ايللاو هاما مدووطلا هلع عينت اضد أ لّدعملاف عنا ىلا ال

 هم 7س وسو

نولاكلفسأعشوبىنا
لاو لنا عضوموف ة

اف عاركنعتوثلا نرق فرطأ 
 : هديسنب ال

 5 ةركلا لثمئرخب لا ةيف هزم كراندقو ةعاصخلا ةعرشلا لثمتأر .(أج لا متامىردأ دلو

 َ 00 م و 5

 "دوو نامل * نيتزغممانرس موق نم مدسقم فولد 2 ارسل اولاقأك

 00 20 و ها دم 2

 ورعؤرحدقو 3 قمل ةرلاوةزمها يفد لامعا ارح أ لك ولا ع نيتزمهلا ىدحإ
 1 ل م 2ع .7

 "أ رعوأر و ًارخساو 3 لاق ىلع سي ارحوردانز ههريغبة نارتو دابة ءا سور

 5 سوس م عمد

 ةيعكلاءانوريبرلانباثيد -قو مادقالاد نعم ىرب أ مَدقْلاءىرجو هود هيلعأرتجا

 ا ىأداطإاو

 مادقالاوةأرثبان مو هماسشلا لهأ ىلعممِز تم نأدب برب سانلامدقو ممول ناك انآ ايلا 3

 ءامل او* هلههملا"اخلانئورب , وةبعكلا قارحابمبلاطموم يلع مهتأ أرب ف ديري تدار ئشلا ىلع

 امهنعهلثا ىذرر عنيا هيفلاف هنعهللا ىضرةربرهىلأث ندحهنمو هعضومفروك ذهوهو

 52 هه ِع هذ ص عم

 نئانمجو لسؤ هلع هللا ىلص ىلا نعثيدخلا نم راثك الا ىلع مدق ا هنآديرب انمجو ازتح اهنكل
 59 م ا 6 كيب 7 و 5 , 9ع

 ىاآعى رحعجءالعن ر وهيلعءا رح هسموف وثد د1 اى و انثي دح لقوه«ش دحر كف هنع

 و 2 : . .٠ 0 ٠ 3 م
 *انارءارس فورعملاو نب رخأت ا ضءهحرشوهاوراذكهريثالا نيا لاف هلنيثاهريعنوطلستم

 ا 3 1 وف هر ىفاهد عداها 5 : ١
 هب رقلا ىهديز ون ب يذلا هصئاقل ادودمع هب راو موقلحلا هئيرخ او ةبرخلاو* ىدسو هلدهملا

 نيت توت

 ةبّرخخاو



 ا 0 دال 1 ا ا ا ا , 1 7 .؛ مع عدلا يلا
 1 : ا

 مم .0 (ايج) ةزمهلافرح « مملالسف

 لءةمنءالاوو اهرغصاةعجار ترحم ْ

 م 8 وداياهلاثمألدنم 03 فص 1 اوءامحرم م "نلوطو

 هعشودقوركاةدزخر ويقل هذ عابس هش كرو ربك الو غنم ت تيل لاق 32

 كار ل نموا يطبع ةناتي دانيل ديكر سقم مسا ١

 مهل ملط موق ىلعاسو كرش نأ الإ كل ذنوكالو ع ورملا ها امتلاك 0

 لاقباهنا ادي ويأمره تيدحفم 3 فا يرعاستاو الامل

 لا كاك الو رخأنامىا ىعشن كابا راق يعج ٠ْ
 5 هم

 وون ده يمه | ىدحج هه سدو

 رقع تابحناو رك تمدقتسانا 23 ادعلا ةَعسسْلْممألا 1 الهو ١

200-52 2-0-3 2 

 اذا ودع راو وقل اقلاع قدصملا ن نعدبالبرل بيغي تانايجالا نارا : ْ ١

 همز - همس 86 أ 2و

 ءاذس هنهتأرملا ةفشحو أ لاقو ءا دل دابليو روبل هتنراو

 سايقلاب تالق لب دل ودق هوبسلاو را و 2 جلا واهب عفت 0 م 1 ص
 و

 وم ه<

 اع سلال عفنالتا كعب هذاك علام ام أيداامأ و لعق : ىلع هقريس سكت نعي

 مهدحاوىلادرب زال 4| ل ىلع ة بح راق و ني ولاة || انف تنال :لعف ىلء ريس 5 ْ

 ديزوأدشن آو داحالا ةلزئعع وها ءامنأ نالءاتلاو فلام

 ايس هوس و مو<و

 ىلعديوبنسلوق ىوقاذ_مبوهدحاودلا الب الواكر ردرب لذ 5 اهداعاليج روابيكر ىَتحأ *

 : "كلا ءبلسا كارعآلان ١لاوو عج مساال عجب نسل أد :ءاذهّنال لا أ لوق ]وق

2 9 
 دشنأو ةكلارايخدوسلاودوسلا

 هءمو 5 مدوهع .صو 7 0 «ثو رو ©

 0 35 0 ,«تاماك نإ

 * ضضقاهأبجو لقاسع 5

 ةرورضالءاهأ |فذغ أ, جدارأنوكمنأ اروح انو عونا بي عع وكيل اروع انمأبْح ا

 امسامناف كلذ مصنافءانب لاثم ىلعءابحم بج عجب ف عارك حو عم للام انوكيتأذوجو

 تاو نيعلا فب لعف ىلع عم ماع سيلنيعلا نوكسبالعفنال هل عم كلوءبح عج سا |||
 98ه. 9 اءه

 ىفدأملارهالا لاف ةاطئترأ ىشواهتأك ترثكى احادصلا فو ناسيا ىاضدرالا ||

 افءاطلا فبما هلفطوهلوق

 ع ب حي فاهرسك نمعقو
 0 9و 1

 موز ايبصايجواشب تام
 ىىسيفعمر رك

 قاكباوملاوه اذه

 المخ طمضا | نم لفسعو

 موك تك



 نانرابعحلارصغي ودعهلوق
 و داع ىلع امهت» فاوملا 2

 مويفكم و لتكا

 ىتطبضة رك هلوق
 ريلاو بصنلا”لمكتلا

 ةملكب هنداع ىلع كلذ نهر و

5 

 (أبج) _ةزمهلا فر م« ميطالسف___
 ءارهل داعم لاكءابىلوالا ةزمهلا تيلقو ؟-.لصأو عملا فم ىلعا سالاو بله ءاكت نادك

 اكيحادتما“» ىهلاالو 1 زيا لن امو
 5-5 ديا - 2

 اسورفلااهقانعأتامفأف .« اًفجلوقب 3 ولا د
 هض <

 ىلارطت أ اكد هجومقلامزكىلءثيدح قو رئاطا ارد .ءماظعوجْوْماو ضو جوف عب

 ه5 9و و ه# هوم سو س و هث<

 هماظعلبقورْذسل وج وا ةلطفر اطيوَح وو ةئاج ةماستوأ ةنيفسْوسوُك مدعم

 هل ع

 ثدد- ىو 7 نطدلاو يأ انا كرامتي 0 07 موا اًنماعمملاو

2 0 2-7 

 ىحابلا بيزا برضو ةيرَض ذا بدت ن نء مال 0 ن_سالا

 8 . اطالبقو حب نب عبود سابو رار بةغسر تم ةبررمشل ىه“ ل-هقوهيرض

 نمو نا نال :لاقيرد سلا اعلا لص ومو يقول ا

 ةنيفلاٌوجْوبو غوالا 7 زوالا بابسط امبرعلا ضعيلوق<ثموناوبلا
1 - 

 - و2 < 2 4 00-

 ا ادئاونا الا ءاجأ توام ةردطرئاطلاو

 25 سو هاو يب ىو

 اهاجنن ءأتالبأ #4 نادل .!سرعكنم عز .رنانس
- 

 7م 92 م 2 1

 هيلغءىرجوهىاتالفن أجيال نالفو هتبهىاهنء تح كولاك ةعزهلاءاجأ اور عونأ

 ور 2 ةومسو :

 دمي ءابح ل جر وهبشعتعدتراوهتهاذا ىهالان متاحف عاري هنعا ()

 ءاعّرلا واسف هوس كرب فاسشلاو رع قو 00 نامح -روص#» ر ومجه# ميلسامم د درمصد و

 ضيفا طشب قرات و زغفقلدملا رش و
 2--م:

 : نمراوفلاءامز سرق ىلع ينهأو ان وسلك ىاعدلا ىلع بأ

 قيام هلالا بس نم انأ الو * امي نامزلا بي رنمان ااه
 7 0 م0

 واولان عملا هيلع ب لغو كي .وييسلا ان وعمف هنأ فاريسلا هرم ب9 ودا هامه 0 وصد ىح و9

 ىمدالا هيءاب 2 هنعشش ل نع يني تأبجو تلاها دتابمهث ومنالذونلاو

 8غ 9 سمع

 ىلالهلاروثنبديجلاقو ابابا علا نإ تسال ار ادم ركتناك اذا ةأرلل لاقت

 ىلا ن روع ااهنع 95 اج تتمتاذإ تس
- 

 لاسرلاىلتراذا تلا ىه ىهجمالا وت ترلاذاىلا عابس يزوباسنلا نما ورعوأ

 هميتعموبتك,اعم
 تازدلا



 م (اجأ) 2 ةزمهلافرح 4 مههاوماثلالصف ٠

 الاصل ًدرادتْن أل ثم « .الاسبنلا ننس

 لاوطنابْضو تاركا يزول «قرو تيا دنا دير أ نسا ملالا و ٠

6 
 ىشت سه لاق و ةفيدح ىلأل اوةادهاهب نوع لق ةقس مر رأاهتمن 2 هو سانا امه

 اهلصأىفضمالا 000 .”اواهاك يولد صمت ها
 ب

 ةيعت مل اتثلانوكتو سوباغّشلاو كيلا لا هفاعضأ ىتشي ولاقد ةريسسي رجس نا ئىث

 م - 4

 تدكسلانبالاقو : ىدُدلاَ را 1 :ًرلل ىلا ةلزنعلح نلاةوتتلاَو ىحلا

 نوكتفزمهت/هتقف اذاف لله ةنوكتف تزم_هاهلوأ ٌتمَمَح اذا ىدثاالوحىنأا معلل ا ىه
 وو. 2<

 زمه ريغ مكح دو ولمقُتلا لح رلاءاطل ادعب زمهلابهئظْتل َط رثإ) ةو - وق : وهوق ةرثلثمةواعف 1

 هينالث ىمفتيلصأ نك: ناو ةيعابرةملكلافةيلصأ ةزمسهلا تنك اقرت ا اهنضو

 طلو اطَحاذااط يل رعالان با( اهلزيصست | لوراوانلاو مةئطرتلاليقو هلم رغلاو ْ

 ريو 7 هم 8 ل 2و

 تاو ودةأطتلاوو رع فأن ِء ٌتئطوىأ لركن ام يح ىلجر وىدس هن : أطلو قجأطتا

 لائم لعادل امنايلَع عرسك دقلام (انث) توبكنعلاةأطتلا ورعوأ نعلاجاسلا

 باعملالدرخناوهلب ليقوروُعلا له ةغابءاقدحاولاعقوهو فرخسا لاقي ول درك ارا

 نوكتذأ داعضون وك :نأل متنه زمه وهديسسن | لاق دا رلاَسحماتلا لبق وغايسصلاب

 ملسو هيلع هللا ل_صيبنلا نأ ث يدا فو ة 1 اووأءانز مادي

 هه ع و 8) 5سموسص هه ج7

 لجأ هيج وفرك ل دقو لدرخلاءامنثلا كلذ نم وما اور ريصلا اّشلا نمنيرمالااذاملاك

 5 () ناسا علو هيف نا ةفورمللا سمنل جوقة دحاولاوداشرلا بسفر علا

 0 ا م يلا ةمح رسال تم نجوا و

 اهلا ناي ا ”ملاافومسدل مهمل اوفا يبلاىف“ء ءمكلا كحرط

 هت دم0 وه 11

 رحبشلا و نقلا فاو ربو 70 551 جلا و را هسأ رافد زلبقو هد رثامزبسالا

 امدّلاسفءرسكا ع و انحلاباهعيصأ اهو هني: وكلك ٠

 وجوجو ضو ىلعىهو ءانلادوزويلبالل ميج (ااج)) يق .( ميا لصف إو
 هربعبا لاهالجرَنأث يذملا فو ءىخاب مال رتتومر روسو هوءانم ادوروناهلمجأ

 لوس برعل نسير يرسل |لاق هنأ نع وهيلعدتا ىلس بناءها

 تدلع ج.

 راسلاب أس أن ودبل ون رْبشلا ىلا اهاعد ريس 2 الأ أجد و نادغاامه ورياح

 (لوأ - رعلا ناس 59 ه)



 (أناث) ةزدهلا فرح دب ءاثلا لصف 1

 ة#هس و 0

 ىلا ناطللا' اعدءانأتلاو ةعاصم ِبرُخاَف را داو ريغصلا ىلا م ءان ًاتلاو ىسصلاى ثمءانًاتلاوهلوق

 ظ تارعألابا تيللا لمه أت يذهنلا ( أطث) ءانلاناضيأ ءانأثاوهو ستلاناَطخا وبسعلا || وه تالثلال هل ارش ىلا

 لذ ءاوزمهلا ف ىلامعأ | كح ةنامّروهنيح ىلع ىأ كلذت كت ىلع همت ) ”الرظاذأ ل "لمكتوىرهزالا ني ذهتو ' العناق | اشي سنا ىف ىلا

 ىلصهللاٌلوسر ماك :رعلخ د ثندحلا و 1 هيد دع ادقفنال ى.اشلا فقدك ىلع س داولاف سومأقلا ف عقووىناعاصلا

 ا ا نعركيو ألخ دم ل-وهيلعقللا هيه ورتك ةأتأتلا

 ةداملاهذ_ه (أطن) هلوق
 لءتناكل ف 5 ولىرشت نلآلاقو ”لعف ىلع ةدناراموءاملاو ددسن 0 نانامارب كارل 0 ا بفن لاو 2 ةراس مل ا ةذئا 1 ةءاملاو دل ثتدقوءافلا 2 ع

 |[ !تسدل اور ري وانا ٠ ةزهتناهمالو لالعالا لجال لعق بلقل الولاذإ ى 43 هنيه نزو مو ىلكغملا ىف 'فاؤملاو

 هس ه2. 1
 ُّق هرك ذئساماتهىرهزألازك ذ 1 د بشغودتحا اذإ هن ذو ةيلص أ ”فاتوتتفتق نيهجولاب بيدملااهدروب

 6 3 9 ويءاتهاهلفاؤملادارباق

 ىمتهيو ىلتعت لاق ن نطق ماقأ أ تاك ا ا 9 5 ا اكتناض داو لافو كو هعيعتم هيك

 قد دق نال حصن اخو نع مضت ظاغل لا تان :ازقتؤدد. تنال كلذ: نضال "

 اذا لديستلا نبا دارأ بلع 'فاثلان مالح ادسلانباَ ,عشت دج قو وااو

 دلك 2: 2-0-0

 ءاملابق 36 اراملنسلا نلف اهيلعنووةمرهو 50 موقاهيلع :كربلم

 و سس 935ج 2و 8 ها ا 6و

 ريستملاورقلامهلبالو وسلا طيتوشالو نويقتيفو“ اسهنالد هرهظو وسمف هنأ دب مهتم

 سيلةازغلا عمد ورمتسالن يذلا د اللا ىنيم#لاّنأدي ر يئن ةئئانلل سبل نيري_سنبا ثيدحفو

 هقالطإ زاجأ |ثدن ًاتلاامتاوادرف همم طظفالا تاك ناو نمةعاسجلا ةقئاتلابديربو بيض قلافمهل

 # اص «ىس سا 8ع مد د

 وهفأثلو مهعمرشت 0 للاب علا ضرأى أنتن مثددآا ىو ةعاجلا ىلع

 اولديأةناكملا انت اولاق ققعانتلا ما 00000 ةريسغ 00 ًااذا فان

 ستح مالا ا 6 ٍُج مدد ةكرس)

 0-2 3 وة ووص هد 2ظ060 اي

 ءوذلا نعأتاث 0 نع تأنأءو شن انأنلاو يرحل كأ لجرلا نعي 3 اثلاعنو

 <90 < 2 )9س 39 »-ةمدم وه

 هنو الا لاينر غستما اون انث تأ انتديزوأ ةسلغ الا وأهكيرسلادب دارا ذ
 دوم م وه 7 * و مد 9 07 م سا ب 7 «عوع 0

 نماهاورأل بالا انوهتسزتا“ 10 أو هتبهىأ هنمتأثأ اسف ا الف ترةاوءأفطأ هبضغ حث مسهل هنأثأو هلوق

 5 - مو 0 هميعوم هود قو ىرد هولا فاؤملا

 اهورأ لوا مشط بهذي حا تيقساكألإ :الاتأ" نري رعت روز رفحا لالا درش نآباوصلاوىناءاصلا

 لضفملادشنأو اهي ور ل بالا أثأءلدقو أه بيكرتدمب نيكرتل
 هّسسحأ هن انس نان ع ل نمدنال
 همك #ورتكا هنأ فاو

 نان مس

 كنا



 ايلا يح < يب

1 3 

 هع سرح عار

 0 يا
 و ف

 9 د 2 مح

0 

 ا
 ا

1 
 ١ ما

5 
1 

 رجب يور جج بس بع مزاحم

 بنرعلالوقتو» هيما أو هةغودابإهبلعت -رااذا هلامنالذ ىلعت أب لو" هوس تارآ ةاشنفل ١

ْ 
|! 

 0 النو 0 يني دال دنع 00 0 9 ٌُج اتت هتارسنلا

 "27 00 لي 8 0 0 7 3

 م( (أنأت) ةزههلا قرع 3 ءاتلا لصف

 ه-و و 52 ا

 اير اهيوقفمو 2 اهرشعم بعد توتو

 25 -00- 0 7 2 مدع 8

 ىأالرنمتأوبتو :هابسدحتاىأء"ابتساوةئيلام.الاو بسألاٍهسْؤ وكلا ن مكه

 9و ةهسس

 نوكيدقو لدملا ىلع مهل ًذاحنامالاَلَجناهالاورادلا وون يذلاو ىلاعتهلوقو هما

 ار طا ل 0

 يمة اللا ا فذ نامالادلبو ناميالا ناكما وون دارأ

 لدبي سوأداولءةنمَْوَو وحاب مي ثيح موقلا لزم لي ةو للابواب وسلا

 رم لاك موملا هز لملك لاقي وعضوم لك ف وقلما املا فو

59 

 رعود فتش نا ل : مها ل[ ةءابلاوبسط
 7-05 ا

 نيدلاو يلدز وقار اا لافو ارم ولا ًاوالرئمسنأ اون وهدا ىأ زمنا

 26ه 20 -و 76 000

 هيل رن اوسالزن رس ولأ ًاوالزع رام كر لاما ةرغةنللا نم همه أوبن ثتايجاضلا اع و اثنا

 راثلان مولع_عمأ ًاويتملف اسس لعبد هثددحخلا ىف 9 ل نما تلمح الا ا 5 4

 0 تلا رام دهان نب للاخ نع ١ نمر لرب اهانعمو ثيدحا ىف ةظفللاهذ- هتردكتو

 - م هس ء-_

 اهضعيتذغأ:ءابمرلبالا تأ اواهتطعملا الاةءابمو ءءامهىتحولادونلا ساكى مس ومأنا

 رعاشلالاك ضْفْيْلا

 كل 3 ةريمام جنبنا فيلح

 اني ا م و

 قعض ن طع ثلا

 و 570 "ب و

 هيقتدمل .”ىذلا حارملاوهو سيدسلا فو لم طافاهتس :ءابكاو نابل ىلا ربا او

 م
 لعالا لاق دولا ثيح مجرلا نمةئابملاو

 5 سس وسرنوسع 1

 مرتب ننمةءابملا دحأ 3 يلعندجبملا كلب :,عأو ١

 5-5 و ص رمد

 ةابأولاحلا عنيجبديميضعيمعوةشيبلان تفل وسلاح ىأة عب لاثم عبوس ة بيبو
 2و م6 ا

 سهما اس مد ومس 40

0 
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 و
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 ىهتسيالى ااثئتومنالف مصااضنا ءاجو لاف بي رغ فرحوهو هش مر ىأ مهمس هنن ايمدالا ٠
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 لاق 1 1 الاهل زاك ذنملاقيد عومم لل يكل ءاودفب طلع وأ ماسط دي مدؤي وأ |



 ىتلا مسنلا ضاِساذك

 دعب طقاسلا لعإو اني ديأب

 شدماهب ام ةبابو بأن نم
 .بععم مأ ةطس

 اذك اهلبق نيتزمملا هلوق

 باوصلا لعلواضيأزسنلاب
 فولاماو هاك اهدعبةزمهلا

 تدووراصفىأ للوالا

 ىشوهلوقو تيمرت تيوأ
 ها ةدئازلا ىهودلعلةّساثلا

 رىيعم

 ملا باءنموهو لاق هاوق
 حرش ىذلاو مسنلاءاذك

 ىتوقاددشنأو سوماقلا
 هعبضت# ها لمأتربر أ ا

 لق [فطءواولوالاواولا تناكسولو ام-عملوالا اوزمهق نة-وتف»نيواولاروهظ ا

 (اما) .. .ةزمهلا فرح + ةزمهلاَلشف 13
 هلوقولثمو فضختلا لاح ىفناكر تمام ممالنيةرح نزوى ال.ةثا د اوافرحام.تلعجو ةرخأ الا

 دعباوكسأمم اننكل ٌكِلوقك ان كل تراصفان انكل نم ةزمهلا اوف ىبر هتلاوهال ىلا عت

 لبقأ ةيأان ولقب ان و لبق بأ !لوقي سدقنماس ارعا تعمسؤلاق اكلاولاقف فضلا

 نمةزهسهلا قلأف لبقأ ةبانو

 امهتمىلوالاوتد وو اهدحوتد وباتلق فيغضتلا ىلا هتلدعا ذاف تْرعوعدا كلوقكٌت أو

 ظ ّلَقُدواهلبق نين مهلا ةكرخ اهتكرف ةدئازلا ىهةيناثلاو ةنكاس ىه و لمنلا رمءانلا عضوه ىف

 حيد أو نم تلعوعفا كلوقةزمسهلا قيق تن دو

 ا م

 ق.ةحت تدرأ اذاو لاك بهاووورعمدقو دفاوو ديز بهذ كإ اوقكمالكلا ف ام هروهظ
 ”وو

 متفق ىو ,اومتلق فيفذتلا ىلا تادعاذافىوعءومكاوةكٌنوأ وحلت ا عر

 ىهو ةناثلاواولارسسكتو لعفلا نمنيعلاعضوم فينا ةز هلا ضافي افلا عضومىفىت لاواولا

 ٠ تف هارلود سدقْن من الخ ى صعبت عممو دب زول لاك اهدع اا مهاأرمس كبةساشلا

 ىلا ءابلا ىف اهنواخدي وءاسلا ىلا كس أ [قودنس 1قىلاَتْر ههلالوك دسم الغتد ارو الغ

 كدصالغَتد ًارتلقكناكن فرح نزوفف ”هل_قث ءانرهظ.ف بارعالا سفن :ىهىتلا نيمالغلا ف

 اوزمهف ياش: أ صاهذ_هودبأددهذ هلو تاكى ننمالجر تعمسو لاه دسمالغتف رو

 اكركتمامسمهرخ الا فرك! ناكن او اعمنيفرلا ناكسا هلع ل قثهنأ كاذوام_ميففلالا

 ءارفلادشنأو
 عسموه» < و 2 0100-1 سو هع<م << مو

 اعدت اهمطاخاهمأو 0 ابر وسي نانقراج 00 ايعتمًاردقلابعاب

 دام لاف رع نب ىسعا لع ف قو توريس ل دل كم لأول ذهوزاخلا لهاديزو لاق

 ىذهلارعوأ لافو لاق اوريناورطضااذازانجلالحأو ربنلا باص امهورنلابالا سم لوق نم

 50 وزمهلاٍباننم اذههشأامكلذكو ءاناهلو-وز.ميلفتضودق

 عجلباو بصقلا حالة «انآلا هللا هجرى :ربني دمشو أ أ ميشلا لاك 0 (ةزمهلالسف )

 كلذ ساو لاق ءاناهلصأةزمسهلا ناو حاصعلا نمل ّدعملا ف ف را اذ_هرك داعرولاق انآ

 هنال ءادرلا و ءاملا ع نمو و اولا نم انآ دوش نجاه مال لءامامس لي ىدب هذ

 بديجنبا نع كاع 2 0 0 ةردكلان 0

 < توم

 و 3-0 افنان كل تس
5 , 0 

 مددءوم توم ادد دب

 مريع * امي ماركلا صلع

 دمع ىلا نع همس هتبمراذا هنأ“ ولاه ةعاجب ىأهموق نم سنتا ىف نالف ءاج (انأ)

 ىصالا



 2 يمي

 1 2 ةرمهلا رحت

 كئناشلارالو لريغل تال و كللانالو كلانأالو كل بالاولاة 5 ةدلصأ ىهو ةزمهلا فذق- لم

 نم رعلا نمتعمسوديزو أل اق اهدعبام كرعتل لصولا فل طقستف اديز زر تلقفضتتلا ||

 وذ ل_عج ناد سهأ اذا كسغد غبالوقك كيؤنهق.قيحعو فيرفضلا لعد ونالت لوش

 لوقتو ٌكرحماهاءقامنال ةزمهلا طقست لوزمه عايشاريغ فلالا تكرف تيارت اةففختلا:

 دزتل فضضضتلا ىلع ىرنو ىرأو ىرتوىريف برعلا مالك ةماعو يقص ىلع الذ ىأرت لجرلل|| .
 ديزونأ لاك اهليقنك اسلا فرملا قع ضلاباهتكرحتلعجو ةملكلا نم ةزمهلا تقل أن ىلع
 ءامسالا نال مالكا نمىي:ىزمهل ا نيقتعي الريغصتلاءابو ل .عفءابولوعمو لوعفواونا معاو

 هذهت لق فيفضنلا ىلا اهتلدبأ اذاف ةعيط>كلوقك ةئيطخ هذ _هقرقلا ىفكاوقك اهبتلّوط

 لحرت لق تففش اذان عوبش كو قكءوبش لجر اذ *لوةنو ةرسكللءاءا,تكرح تاعجةيطخ
 اهلبق لاو اولا عمنيفرحن زو ىفال_ةثافرحا.ةلعجو اهابقىتلا ةمضللاواوةزمسهلا لع ةوبخ

 ةمخللاواوةزههلات لود وم عاتمتاقتففخاذاف عوم نزوءوسحم عاتماذهل |وقتو

 ديزوب أ لاك ويح لوةيفاهدتشيو واولا ىفواولا غدي نمبرعلا نمو روصنموب لاق هلبق
 اواوةزم_هلاريصتفواربتلةفيفختلا ىلا اهتلدعاذاف عارب كلو قك كرما نم ءاربل<ر لوقت

 الاررصتفاءاربالحر تن أروةرسسكلا ىلعءايرهصتفىارب ل برب تره لوتو ةموهضما| ملال :

 اه هريظلا نممالل أ عض وهز ّمقءامح وءاسكوءاطغا دهمهاوقةزمسهل | قدقحت نمو هح .وتفمامال

 ةزمهلا عضومنيعلاف عاشو عاسكو عاطغ اذه مهلوقك ةنكاس فا أ اهابقو ةباغا مال ل عفلا نم

 كلومك تن اامخو نا اسكو نا |طغن اذ_هتاق ق.قحلا فد. اولا ةنس ىلءننثالا تعجاذاف
 اذهتلق فيضذلاتدرأ اذاو دحاولا ةنس ىلع ننثالازمّتف ناعامشو ناعاسكو ناعاطغأ
 ةنس لع مضختأءنئثالا تعج ناو ةمومذمامال اواوةزمهلا لعحتفوامشو واسكو واط

 نماهريظت نم ماللا عضومىف ىلا فلاالا كرف نأ مخ .وتااسكونأاطغناذز_هتلقدحاولا ||

 تلق ةرمهلا لي وت تدرأ اذا ةنك اسفل ا اهلبقو ةزم_ هلا نمةمقب اهيفنال عاشاريغب لعفلا
 ليوحتلا لعواضفاذه ءاضفلا كاذكو ةمومضمىهواذ اسانرحاهاقنال واسكوواطغاده |||

 واولا لب وت ةنس ىلعام_.ممعجاذا ننثالا فلوقتوءاملاروهظ نم فخ انههواولاروهظنال
 امهلوةبةرازف غيض عبت عمسو ديزوأل اق ناواضفو ناوابخو ناواسكو ناو اطغامه

 مالكلا رثك ؟فورهلاهذهىفواولاو لاك .ءاملا ىلاواولا لود ناناضفو ناءابخنو ناياسك
 فيفضل ا ىلا ةزمسهلا تادعا ذاف تنعنم كلو قك تن ن مديزا:كلوقةز وسهلا نشك نمولاق ||

 وا مكر اهل قام تكرحو تن نه ةزوسهلا تطةسأك نال تننم تاق ك ناك تن نم ديزان تلق

 انعنمكلوقك ان ملوةتو هكرحت:ىلوالاو ةنكحاسةريخالا نونلا نال ماعد ادإ_2دي
 ىدوالا نونلا تلخدأانمديزا تاق كن اكان نمدي زانّتلق ف.ضختلا تدرأ ا ذاف قيقحكلا ىلع

 ىلا عستلاادك مضلانهلوق

 لمآت جفلابرإ_علواش ديا
 موي ما



 ةزمهلا فرح ؟

 ناك اذاف نيني ةزمهةيناثلا ةزمهلا ناكم لع<ع نا ل.لخنا هذموهو اهدح أ لاوقأ ثالث
 ًارةيفورعوأامأو ناءاغبلا ىلع كئاوأءالوأ لاك ملا واولا نيد ةزمهلا ل_عجامووطم

 فالتخاامأو نيتزمهلانيبنوعم< ممنافءارتلا نمةعاجو قدعاىأنياامأو انرك ذام ىلع

 ورعو أ امأو نيتزمهلا قمقحت ىلعءارقلارثك اذالأءاهغسلا نما كىلاعتهلوقو 4 نيتزهسهلا

 لوقف ةزمهلاوواولا نيب اهلعصنىلوالا فمك و هبودسة اور و ةئاثلا ةزوهلا قة<هنأف
 الوءاهفسلانالوق فل اهناو هن ودسامأو ةياثلا قةعف ناءامسلا نمره الا ءاهفسلا

 ملأ هتلاوةصلا+ءاننيءامسلا فنم جنم ىلاعت هلوقىفو ةصلاخاواو ةيئاثلا ةز مهلا نولعج

 زمهلا ىراصنالا ديزونأل ا هفذحو هيوحتو هني وزمهلا قشحت ىفبرعلا نع ءاحامتو لاك

 ” 0 كسلا طعن ا همي قلافا لب وصلا واخ تلا ونواطلا هحوأ هنالث ىلع

 دق:ىلنانمكلوةك اهعض هوم قنيعلا ل محا ةرمهلا عانشا رعت تأت د ,رآ اذا عابشالا

 ئراقو 'ىلخو عباشلاأو عرقأو عسخأ انا تعرقنزو,تأرقو كلتعبخنزو كلَتأبخ
 هنالافف هوعمامتازمهلا ن مف. فختلاو لاق كل تفصواكنيعلا,ةزدهل اى دع عراتوخ

 راس ةلزنعةسرعلا هوجو ف فرصتازرههبرششموهو عامشالاو بارعالا نمهّقح طعن

 اذا ققحلا فامنوكس ىلعةنك اساغلأ ةزمهلا لعفم تارقوتامخ كلو قك كرت تا فؤرحلا

 ارشيلو لجرلا ابن كلوقك كيرلا اهلخديىتلا فوراارئاسكى هو احوتفماهلبقامناك
 نارقلب رقي لول ريك تاق كناكفاهدعدامنوكسلأر قي وانض نمف لالا كف نارقلا

 ةمضلاا ثبت: ارغافل | .ملعجا مف :وناف حباردالا فةمومذماواواهلعصفورقي ووك وهو

 اكةروهلا نماهيفامة مقبل مفي ف لالا لرصتفءأرقأوهآبخأ ام لوقتف اتهضرهطت نأريسغ نم
 تيبخدت كارتكح واولاو املا ىلازمهلا لو ناز مهلا نمليوحتلاامأو كإتفصَو
 ىذحي و ىس فااو ف ةكناهلبقناكث يحافلاءالا لعمق لعافدايك وهف ىذوهف عاملا

 بخ /لوقتو ىرتاك اواو ةزهولا تاوخ- اوفربوثلاتوفرلوةنو لاف حوتفءاهلنقامنال

 لوٌتو اكرحتم هلاح ىلع قيام عدتو بارعالل لعفلا نماهريظن نم ماللا عضوم طقستق اش ىنع
 ققحمنمولاك هاعسأو هاش>أام كلوقنمفلالا تةكسآك ةلوحما فلالا نكستف هاسخأ ام

 تدرأ اذافرعزب كلوتكح رئزيدسأو ال ناك اذا معلب تلقكناكمولي لحرلا كلوز مهلا

 اهليقامتكرحور ترب و مولي كلوق نمةزمهلا تملأ نا لعرزيدسالاو ميلجرلل تاقفيضختا

 لحرلل تاقابنم ةزمسهلا لب وكت تدرأ اذاف اكساهاقامتاكاذا .كلاو مضلا ىلءاهتكر
 ط خو عس وت اهلبقةريسكلل*ا1ملعفسرب زيدسالاو ةدض تعبتاهمال ةنكاساواوابتلعفس مولد
 فرحلا ابتكر كرحتو ا ميةلتكناف فضختلاىلا اهتلدعاكاسافرج تعبت ةزمه لكك لذكو
 لعفلا نماعريظت نم ءانفلا عضوم دل ارو ةزمهلا ند <3لسلرا] كلو ةك الق نك اسلا

 اهدعبام كرت اذاك ناكساللا هنو بات امناو اهدعبام كرت ذا لصولا فل ت طقدأو اهتكرح
 انأانءالكتلاهجوناكو ةزمسهلا كرت « انفو ما انسناو « ةيؤرلاقو اهيلااوجاتحمل
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 11 ةرمهلا قزح

 زومهعس هلامزمهن عفى نيدجلأس ايعلاونأ لاف ًاوضءوضد |

 رياح ف ثالاو نتعلاب أَو 3 راحت امري ى حرأتنكو

 سدلامزممينمةغلهذهسابعلاوبأ لاق“ * هريسضيالامد اي همم لاتاهزمهف ىلدارأ ا
 *م ع 7 ١

 شيلا قاهوتذج نك انناهلقزافرط ملا تناك 141 نرلوم نياك سات اولافزومهع ٍ

 ىطسوةزمهلا تناك ا ذاولاه اهلك اهتتش هناف هدحو اسكللا الاب صنلا اهون او عفرلاو ||
 ةقئاطشلاتف ةزدهلان اوك ةزوص قاد ءاذعلا فاتشاولاك طقستالنأ ىلع مهاك اوعمسأ

 ةعاجلا تصتحاو اههسفن هكر امك سامقلا باح ل اكو .ةعابلا مهوائهابقام ةكرح امكن

 ساسعلاو لاق ناسللا هيقطنان طختار مرت ناانمزايانمناو لاك ناسللا نعءبوثي طخللا ناب

 رعهتلال اف امهيفنيبومتلا فالتخاو نينععنتزمهلا عام جامو لاق مالكا اوه اذ هو
 مصاعهيأر قمهترذتأأ ار ةثفنت :رمهلا ققح نمءار هلا نم نونمؤدال مهرذنت لمآ مهترذنأ لو | ْ

 تنا ؟ىلاعتهلوقون ههيشأامعسج كاذكو ةلوطممهترذنا اورعوأ ارقو ناكلاوةزحو |

 ةلوطم ةزمسهب بوقعيو عفانو ريثك نبا ًارقكاذكو هتلومالا ١ زوعاتاودلا ؟ساننلا تلق
 ودلاق برعلان دب ةرئاسةغلى مو ندرمسهلا نيبفلانمهترذنأ [قصما أن بهللادبعأرقو ١

 0 59 - 525 وو 7 ممم

 تملرال اهو تنال اهلتلقف هه« هّنف ةرعقه.فرستس اف تللاطت ةمزلا

 0 ها هسا ساهي صح مزح و خجول وة 3 1

 ادرق من ونعب انا م د ةهاكفاورسأ موقلااماذا قرش ىع ندفع السلا

 ناسا ناوبزاتزمهلا نب عملو ةزمهلا قر ميرعلان متاهي وس معز جاجرلا لاقو ||

 || ةيئاثلا لصف ةيئاثلاف يفت ىرب للان ا ناكو امهتمةد-اونوةقحالزاخلا لهو لاق نيك ْ

 نيشهح ع نمأطخ اد ّمف ةصلاخ افلا اهلع ن مولاك ةصلاخافل ا هلع الو فاالاوةزمسهل ا نيد

 فلا كر 1 اوافلأ هكرح اهلبق دكرستم ةزمه نم لدنأهنا ىرخالاو ننكا اسنيبعجهناام_عادحا |

 فرلا نيد ورمل نو جاع تلبس تاي طعا او تكرمت اذاةزههلا قحامتاولاف |

 دحاو طلناىفاذهو سكيس فو فورفؤرفو لاسلأسؤلوقتف اهتكرحةنمىذلا

 فت نااهطارشا ءاسد._ةفهلوقل_ثئمىفلوقيل ف نارءغناكو لاقت ةهفاشملا همكاممناوأ
 نوفنو ةناثلانوقةحاهطارشاءاحدةفنؤر قب نرعلا نمةعاجس هن رسال لوالا

 ىلوالا جعفر تتنافى تلاد ه1 لاه ءالعلا ننور_عونأ هذان هىلاولاك لوالا

 مهلوقف ةيئاثلا لدب ىلع سانلا عامتجالةئاثلا ف فذق ترتشاامماولاهك ةنيئاثلا ف ضختوأأ|
 ىأل |وقو سقأ للا لوقو حاحزلا لاك رخآ ار خاف و مدأ أ مدآىفلالانال رخاو مدآ

 اذاوانص# ندرأن اءاغرلا ىلع هلوقوحن نتروسكماناك اذانانزمهلا امأو اضيادحوزع |
 ىلع لوقف: امتمىلوالا ةزهسهلا فهو رعا5 نافكئلوأ ءاذوأ هلوةوحن نتمومطماتناك |

 لعج واهرتسكيوءانلاوةزمسهلا نيبءاغتلا فىلوالاةزمسهلا ل عصغكئلوءابلو أونا ءاغبلا || ٠
 هذهلئمىفالاكام”لجنو لاك اهمذيوةزمسهلاو واولا نب كوالا كتل وأءاسلو أهل اوقفةرمسهلا ||



 ةرمهلا فرح ل تبحر

 دقو وفعلا او مفصلا بلطو تاجاحلا ل.مستورومالاري سلة بط رلاةدراملاو ريصلاو تاسثلل

 هسفنب اهلعشي ةمضاخ فرح لكل فصوو ادرفمارك فورثلا صاوخىف ىملعبلا فنص

 ةروصل | ىلعاهدرغعاعذن اهل لعجو راك ةشمعم عاضو أل عف وردا نمهريغ "كرا دبة دصاخو
 لمشادقو ةباكَلا فامتكراشعاعفتوةيدنهلا ةروصلا لعتستك اذااهدرفماعفنوةس رعلا

 هناك سهتنناف تاممسلطلا ىفاهلاعأامأو هانعم لعنمالاهرادشم لعبالام ىلع بئاعتلا نم

 عضوم اذهسدلو اهران“ الو اهراخأ ةحصاندهاد الصاعنصو اينعارساهيقىلاعتو

 ةمكملاق ومو ةمعنلاىد_مناصسف اهنعريثأتلا نم هانيأرو .اهنمءانب رجامركذيةلاطالا

 ريتا ف.طللاوهو قا نءملاعلا
 ((ةزمهلا فرح )

 ىذلاءازعلاوةواولا نمةلدبملااماف لعفلا مال ىهىتلاةلصالاةز رمهلافرخلا ادع قركذ
 هركذنف تح نم هنال ىاناهلصأ ذل "انالاوخءاسلا نم لد بملاوأ توزع نمهنالوازعول_صأ
 اهنااهل ءاعمالةزمهلا نا ل_ءاىرهرالال اه ةزمهلا ف ثيدخل ا انهمدشو ءاملاوواولا باف

 دعنةدمنم ءزح ىعامنااها رحال ةنيللافلالاو اواوةيصو ءانةهو انلأةيصتتكت

 افرح نب رشع وعسل زسيلا بو ءاملاوفاالاوواولا عماق رح نوزرشعو ة نات فورا او ةحمت

 ”لّتعت قيقدتلاولادبالاو فذ رولا نمتالاحاهل نأريسغ ميمعلا فرحلاك ةزههلاو

 تاقلأاهلو مهلا ىصقأ ىف ةيقلح ى مامنا قولا نمتسلو قوم ناتعملا ف رجالا, تقطف

 لكو ءاششمإل اوءارشعلاوءاسفنلاو ءارهلا ةزمهكث دن تلا ةزمها هن فوم فورحلا باقل اك

 ءاطولاو ءاودلاو ءانللا لةمةملكلارخآىف ةنلصالا ةْرَمسهلاهنم و هعضومقروك ذمابنم

 ةزوهاهتمو "لص هزمهاهكهذهرعشلاىءاطيالاوءاذلاو ءاملاو ءاحولااهتمو ءاوطلاو
 اهو اهب موءازملاو ءاعدلاوءاسكلاوءاكبااوءامسلا ةزمهكواولاو ءالا نمةلدبملاةدملا

 رئارسو بئاكو + عجلافو فتاطو لئاوةزم_ هو ةنك الا فلالا دعب ةملتحلا ةزهسهلا

 عمت الئلدازتىتلا ةزمسهلا اهنمو ئقرغلاو لأ شلاولآمشلا 5 'رمه وحن ةدئاز زاةريسملا اياهو

 ضعبل غال عملا رخآ ىف ةفقولاةزمهاهنمو .اهلكاشامو رأيزاو زاعشاو نآمطاوة ناكاس
 اوزم-م)مالكلااواصواذاو وا اوقعسمعلاو الوقنءاجرلاو وق ةأرملل مهلوةوحن ضع: نود

 الامنوزممب مهن برعلا ضءبنءءارفلا ىوراكمهوتلاةزمهاهنمو اهباعاوفقواذاالنوزمهو
 املااكح نايا, ىب وز تاثرلوتت ني را تحمس لا ريشا عراج ذاع هيخ

 قدوسلات الحو جاءت نولوقيو لاق اهنمتنملا ة شره نأ ىلا تيهذ نيللا تأثر تعمس

 تام سااولاف و ًامللا ١ّْبهْذ,تأبل اوءاملا نعناشطعلا عفدو لاقيت ”الحّدالن وطلغف

 ةرهاطلا ةيلصالاةزم-هلااهنمو باحسلاًا شن مهلوقملا هباومهذ ن شنتاسا با 0 را

 وحن ةدحا اوةلكق نيتزمه عاج ا اهنمو اههشأ اموءبعلاو ءفكلاو ءىذلا وهب ازم

 مع ظفا ا وركشلا ةءوقتل ةسابلا ةرادنا كلذكو مثلا باهذاو م رفتلاةبطرلا

 ءاضنمةيلصأ ةزمههمفةريخالا ةدملاو كي :ازمهزو<القءاضلااماو ل
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 ةغلابلا ةمكسملا ىلعلادلا بستلا سترتلاو ب وقلا باسحلا ىلءاهمورغواهعواطو اهرباسمو

 اهربدتىلا همهوهيبهذيلو اهنع ضرعأ نمل هج نممظعأل هج ىأولاق ةرهابلاةردقلاو
 ةبصنلا هذعامصنواهربدو مدع نعاهدحوأن منش ةمظع ىلع لالدّةسالاو اهب راستعالاو
 ىرشِزلا مالكصن اذه هلعف طلو هنردقتلح -وهالا هيك فرعبالاماهعدوً اماهعدوأو

 اهنمنورشعوةئامثرمقلا لزانملاقهتلاهجرفوبلادجأس ابعلاو أخ فلارعذو هللادجرأ
 رشع ةعدرأ ام فورملاكلذكو لاق ضرالا تر يشع ةعيرأ اهنمو نيالا قوت

 وءهامودوعسلالزانعهشاوهف طوةنمرعغا,نموهاف طق ة يعم هرشعة عب رأو طقتريغت همهم 1

 دوعبلاىلا بر فاوهفةدحاوةطقنهلاهتسناك امو تاجرتملا»سوحت|لزانموهذط 0
 اذكهسوعنلا ماعوهف طقن ثالث و هامو حزتمملاوهف سوهتلا ىف طسوتموهفنيتطقنب وضامو

 مهلناكتوكرناالا ةهعمةرشعسهوءامهمةرشعث الثاما فورا ىفهارنئذلاو هتدحوأ||
 رب ددَقَ اهعئابطواهاوقن ماهم عْمَسنملا ىناعملااماو « اذهانئقوف ريغت طقنلا فحالطصا |

 نمهّنلا مهجر يهرغو ىملعملاو وبلا دجا س ابعلإو ارجل وىلاربللا" لعن سماوي زيشلا

 عمجتوةسابلا فورد” نايف ليقاممو !متاريثاتواهاوقنممهكميلعتاةشاامدلذ

 هعفددارباموأ ةيزيرغلاءابطالا اهيعستىبلاةامواةيوقتهسفدارامل ةيوقتمنوكتفاملاوتما|

 ةيم_غلبلاىح ا بحاصلاهبةس وأ اهب قريوأ اتكح ف ةيطزلا ةدرابلا ضا سالاران نما

 ةمقراب لم وعواهعش دعيت امعّسا اذا ةمطرلاةدرانلا فورملا كاذكو قوولملاو حولفملاو

 ماع اهملاعىفامالءانللا فرحاصوصخو ل ةقرحم ىجهينماشسو أ ةيكوأ
 هشكنام كل ذكو تاىهىنامالثمءاملا : بكف هددعيب نك اهنم فرح ىلعرصتقااذاو ة ةروص

 نم مهريغو هكا ىلعم نماش زو انرصعىف كا ذ نكن اندهاش د قو هددعب هستكتتادرغملا نم

 تدافااعرو ةدفم امد قتعي واهل ب دحا فو رحت مرو اذا ناسصل ادودخ ىلع تكد

 اونظاهنمبةكياماوأرو فورملا عئايط سانلارفكسصأ ل هام لا ناو دقتع ا اكسمهالا سداو
 بةكمفنآرقلا هعنعوديدشلا عادصلا هقاقي نماضي ان دهاشو اهلك اهورتكقدرفمهنأ عسجلا

 اذا ةبطرلا فورحلا كلذكو عادصلا نمل ذب يبف عيرأ تان هبناو> ىلعو حولةروص هل
 ريغصلا تكاذاو هابلا ىلعتّوقو ةصعلا تمادأو ةنملا تّوقامقسوأ ديكو أقر تامعتسسا

 ل اهب وعاذاةساملا ةدراملا فو نللاكاذكو اهكفورحطادافأ ار 40
 هبتكفىرعلا نبنيدلا ىعزيشلا ركذدقو ضاىهالا نمكاذوو روذو أ هءاكوأ قسنمد
 ايلا ل ما ىلءزهشلا لاقو ةريثك الج كلذ نم

 فاكلاو ءاملاو ءاطلاو ءادكللاو ءاهااو فاالاىهو ارح .ريشع ةعير أ اهرركم طامسا دعب

 ىلءاهيزصتقيامنا لاك نونلاو فاققلاو داصلاو نيعلاو نيسلاو ءارلاو ميملاو ماللاو
 اهدراة لا ةشمن نمواهراح برقعلا عدال قسفاهدا دضانم وعلا مواقتو موهسلا ةاوادم

 ةرالا فورحلا قسّتف ةعيسطلا ن نمو ىلعر ومالا ىفةلواحماىر و ها نكح وأن طرلا

 ( ١ برعلا ناسل 7 0

 تارينلارئاسورم_ةلاو سمشلاكربعلاو ةلدالا نماهيفهننا عضواسعى أ اهتانآن علان وضرعم

 ثلا اذك نارقلا هلوق

 ها رارةلار هظالا لعلو

 موىيعم



 لات مدقت اذاداضلا نافهلوق

 لاقين ا عيرفتلا فىلوالا

 ترخآت اذاو بكرتت ال

 امزال كا ذناكن او بكرتت

 ىعصم ها همالكل
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 اهيف ل قامدوحأ ىه مكحملا بنترتىفانا أ ةسورحم ا قمدي
 هطباوضان اش لح باك دوق * ضماوغرخّنه افورح كيلع
 هطداو رتامثاذاروهطدي رت * هضحدراط لزئوسطارص

 هطباضوزوفياضيأ هفنصم *« مكمع ازوف ذللن مكلذا

 نيعلاو ءاهلاو ةزمهلا ةروصلاهذهىلعهب وسسبترتو همر نم ىلعسرتلا اذهدقتلادقو

 ءارااو ماللاو نيشلاو ميللاو داضلاو فاكلاو فاقلاو نيغلاو ءامناو ءاخلاو

 ءافلاو ءاثلاو لاذلاو ءاظلاو نيسلاو ىازلاو داصلاو ءانلاو لادلاو ءاطلاو نوئلاو

 ىنارساهل نافاهدعام وضعب نماهض عب براقتامو«واولاو فلالاو ءابلاو ميملاو ءابلاو

 براقتيامةفرعمىلا انحاسحا ةَّدْشل تاجيرتملا ل-ىفهّرسانل فشكتا [6هانعمت نمهفشك.قطنلا

 ناف ضعب عمهضعب بكرتيالو ضعن عم هضعن بكرت و ضعن نمهضعب دعاني ضب نم هضعد
 هرارك2نوكءاماهتهو ن ىو ه م ل ا وهوهلامعتسا مالكلا فرثكمو رركسر ام فورخلا نم
 وهوٌكاذ نم لقأ هرا ت نوكنامابتمو حح قس دال“ ب تاق 39 وهوكاذنود

 لكنا اولا ساتر اماكلارك 1 هنو الامور ن مو ذ صش ض خ ثزط غان

 لذ د ا فرح ةمس ىو ةمر هنت سلفاهنهنافرحوأ فرحا نوكمالا دعاصف مش هالءلكا

 ّناف :عوهورخأتاذا جالو مدقب نأألا ةلك عمتجا اذا ضعب عمدضعي بكرت لامار ف
 .اًارخأتا ذاكرتي و مّدقتاذا بكرتنالاماهتمو بكرتتالترخأت اذاو تيكر تتمّدقتا ذا نيسعلا
 ينمو هس ا للف :الترخأتاذاو نكح رتتمدقتاذاداضلاناذ مي ضوهو

 انتأوز « كلذ عاف صاغز ض ث سنوفاو رانا لو مله نال ضع عبسي لو الام

 تا.وسلطلا عاضوأو تاحلاعملا عاون نم هل لج با اونأب قلعت ةيطعالا ع ًااهلّناف«(اههدا اوخ

 نما صخال عفانم راهلة المو ةسدقملا ”لالفالا,ةنسص وصخاهلو اهعل امطا فد رش عفن :اهلو

 ىلع لاعتهللا مثرا دة م ىلع هبا: كاذ نمئ د: حول: نأ بالاكل اهركذ عضوم ا ذه سل اهفصب
 وهو راذلا عبط سدأن نا .وهامابتمتاوشو اهب فّرصتلا هلحانأو اهلعةلعو اه ّرسهل ف شكل وه

 وهاماهتمو ةيراثلا ةثلئملانةصوصخمهلو لاذلاو نيشلاو ءافلاو مملاو ءاطلاو ءاهلاو فلالا

 ةضوصخ هلو داضلاو ءاتلاو داصلاو نونلاو ءاملاو واولاو ءالاوضو بارتلا عيطس :اندرا

 ا قاقلاو نيسلاوففاكلاو ىازلاو مد اوهوءاوهلا عطب طرراحوهامابهنمو ةسارتلا ةلثملاب

 ءاملاولادلاوغوءاملا عيطبطردرابوهاماهتمو  ةيكاوهلا ةثلثملاةصوصخمهلو ءالنلاوءاثلاو

 ااهعئايطفقورتلاهذهلو ةيماملا ةماثلانةمصوص+هلو نيغلاو ءاخلاو ءارلاو نيعلاو ماللاو

 الهلا رعيو مالكلااهبنزون 0 وخوعناوروثلاوثو ناوثوقثاهدو تاجردو بتا سه
 هللا عنص قئاكدلمأتنعسانلارثك ادعو ةلاهملاىوذداقتناو ةلاطالا فوخالولو هزالعدي

 الوقع قرت فورم اهت>زاماذا ةسدقملا بك اوكلا لاعفأن مارازسأ انهتركذا هتمكحو

 نافذ ةلاهملاىوذلوقىف ىلءداقتاالو اهلعم_ئ< وهسق:”هءمعهالو اهلا ىد>اال نم

 ||| اهتانآنعمهو اظوف ا فقس ءامسلا انلعحو لجو زعدلوقريسفتىفلاق ىلاعت هللا هجر ىرشختزلا

 نوصضرعم



 أناباطلك لعبلو دضتسينمهنمةدافالا لاثيوو ديرباعهنمدبلاطرغظ.ل هنعاستص برشأال ||
 افوخ هشلوقلا عسوألو رثاو لعفدلا رسئش لكى ف ىلاعتهنلنأو رخآنلاطمهملطمءاروأأ|

 ىعمو سومهملاو روهجن | اهنمنا فورا باقل ناسيك نبا (ركذ) هي رديالنمداقتنلا نمأ|
 اروهجمراصف هعمىرح نآس مفنلا سحو هفورح ءاضةنا ىلا هعضوممزاهنا اهتمروهجا |||

 ءابلاو ميللاو فاقلاو نيغلاو نيعلاو فلالا انررشعةعستوهوهريغيعينهطلاذعملهنال

 واولاو ميملاو لادلاو ءاظلاو ىازلاو لادلاو ءاطلاو ءارلاو نونلاو ماللاو داشااو
 سفنلا هعمىرح و روهجلا نودهحر نال فرح هنأ اهتم سومهملا عمو ءاملاو ةزمهلاو

 نشلاو فاكلاو ءامناو ءاخلاو ءاهلا ف رحأ ةريشعوهو توصلا عفرفف روهجلانودناكو

 سوم-هملاو اوخرنوكيو اديدشروهجلانوكيدقو ءافلاو ءاثلاو داصلاو ءاّتلاو نيسلاو ظ
 افرح نورشعو ةسجاهنماقرح نورششعو ةعسن ب رعلا فورجدج-أن بلملخللا (لاهو) كلذك

 ت.عسوةزمهلاوةئمللا فلالاو ءالاو واولا فوج فرح ةعبر أو رادمو زاسحأ اهلحاخص

 الو ةاهللا جراد مالو قاحلاحيرادم نمةحردم ىفحرختالف ىف وللا نمحب رعتابمإل افوح

 ةئمللا فلالالوةيناكو فوحلا الادملا سنتزيحاهل سلفءاوهلا قىهوناسالاحرادم]
 مالو املا اهنمعفرأو نيعلا اهلكف ورا ىصقأو ءاوهلا فابن ى أ ةياوه ءاملاو واولاو ||

 ءاهلا ىفةههىرخةّرملاعوءاهلا ىف ةتهالولوءاولا مث اهنهاهحر خت برشل نيعلا تش ”الءاملسا ىف

 ةشادلا«رخ ب اا[ ف ورحل هذهلودح او زيح ىفةثالثلا هذهفاهنماهخرخ برقا ءالا توشال

 نيشلاو يلا يرش. +. فاكلاوفاقلاةبوهللا + نيغلاو ءالناو ةاقاواةلهلاو نا
 ناسللا”هلسأن ماه دسنال ىازلاو نيسلاوداصلا ةئلسالا *« مفلايرغمركشلاو داضااو
 ةبوثلاا*ىلعالاراغلا عطأ نماهأدسنال ءاتلاو لاذلاو ءاطلا ةعطنلا «هفرط قدّتسهىهو

 ءاملاو ءافلا هي وفشلا#«تونلاو ماللاو ءارلا ةشلذلاهةثللا نماها سن الءاثلاو لادااوءاظلا

 امس اضي فرح لكردص فرك ذنسو ءاملاو فاالاو واولا ةئاوهلا «ةنهفش ةّرملاقو مملاو

 ىءادشالا دج أنبل ماه ادار ىلرغظملا نىثسللا لاق دقفهرعغ .ونيعلا باك سترتامأو هصخ

 هتافالف ل تعمىفرحىتاالا نال ملا فورح لو, ئدتب نا هنكيرلذ همفدركسف لمع نععلا باك
 فور اىلارظنو ريدفءاصقتسادعدو ةعحتالاءاملاوهو الو ىناثلا لعخ نأ هرك ف ورخلا لأ
 ناكو قلحلا ىفاهلخدأ ءادّ الا ىناهالوأ ارصق قلل نم هلكم الكل حرختدحوفانهقاذو اهلك

 نيعلادجوفعا حا ثا تا با لوش.مث فرخ ارهظأ ملأ, هاف مف فرحا قوذيندارأ اذا 0

 عفرالافعفرالا نيعلا دعباهتمهحر 2 نرقام مثنيعلا ٍباَكَلا لو أل عفاهلخدأو قالا ىناهاصقأ
 قاملانم اهحرختردق ىلعاهعضوو اهءضاوم نع ف ورمحلا كةف فور ارخآى علا ىحا]|

 ملاو فاكلاو فاقلاو نيغلاو ءاخناو ءاهلاو ءاخلاو نيعلا هسرتو هلت اذهو
 ءاثلاو لاذلاو ءاظلاو ءاتلاو لادلاو ءاطلاو ىازلاو نيسلاو داصلاو داضلاو نيشلاو|

 بسرتوه اذهو فلالاو واولاو ءابلاو مملاو ءانلاو ءاغلاو نونلاو ماللاو ءارلاو
 ضد دشن اد قلو واولاوءاملاو فلالا سما دعب بترفريخالا هفلاخهناالا هدمسنالمكسحلا ا ظ



 فقولاةذسن ىف

 ةكس ىف لات نس م هلوق

 ها 0

 لاف اهدعبام عفر هلو
 ملا باكف باكلا صملا
 ا! دأب ىلا ئسنلا ىف اذكع
 افيرو اطقسامفلعلو
 اععفر مع هنا ول ءالاو

 أهم عقراشدعبأم و ًااهدعب

 ناكف باك ضملا و

 ل
 ىععم ما ررحو

1 
 روسلا لئاوأف ةيوكملا» !بهايفوريتار هلا قيس رسب إك لكى لجو زع ها لاكن هنا

 لوق هريس ةتقانزتخا ىذلا حاجزا لاه رملاو صملاو لا لجوزعملوةولاك" « تنؤيو |

1 

 اهتمفرح لك ىلع تكف نثر ةقحل فقولا ا امناو فقول ىلع ة مناهل

 كنا تكسلا ىلعددعلا ىت كت كسلا ىلعة نيم ءامسهلا ىفورحّتأىلعلملالاو ملا اهيوطنلاف

 عطقتفدعررأ هثالثنانثادحاو تددعاذا لوقت انينكر اسي عما 3 فوقولا:اهبف لون

 تاقل تكفل اردت نكن !الولو هعدرأو هن الث ىءاهلا ركذتو لصو فان نئا فل أو نينلا فلأ |

 هذهح رشو رخاوالا تبا اوسْنوكت نانأر ءالا نماهقحو انها هنالث لوقت 2

 ةعراضملا لاعفالاو ةنكمملاءاه»الا ىرح ىرحت تسل فورخلا هذهّنا اهريسفتو فورحلا

 كلوقفهلاكعمالا بارعالا بمالىذلا فلؤملا مسالا ع.طقت ىشامناف بارعالا اهل بح ىتلا
 ىهاتاو مسالا ل مكنت نود ءارلاالو ءافلاالونيعلاالو محلا هنمررغتن آب حال رذعح

 فاكهذهتلق اهنعتت لح .وءامسالا ى رك رحأن اف ف و9 رش ا هده لعتعد و تاداكح

 ندو ةملكلا ىنعع تن | فاكمذهلاه نك مهلا فوراس ا ذكو ن -« سحق اك ادذهو هي

 رعاشلال اق ةناكملا باننماهجر 2 ننالاهيف عقوبا ارعالاو فرملا ىنعلف 1

 هلعح ةنالامساط 0 دق + اهو 00 رخال اق و اما طاتيسو نيممواناك»

 ةملكلا لا ام.هذ هنال ف اكل ثن احول اكل فرخ اى عت سلا لجو نسلا مص

 اهرخآىلا ءانؤو ءانو ءانو فلأ تاقفابتب رعأضءد لعاهضعنفورملاهذهتفطعاذاو

 باوصلاو لاك يماوحونيساو ط سطو مد عج ةماعلا تلاق متاحوبأ( لافو) ملعأهللاو

 لئاوأو مو ملا لحوزعهلوقك س ىلاعت هلوقو ملا تاوذو مح تاوذو سط ت تاوذ

 فيلالاوف لالا هديسنبالاقو نيلسرملا نم كنا لاق هنال ناسا ايدانعم ةمر <ءلافو قوسللا

 مالك اذهولاكو فوركارء اسك ذكوة ثوم مهعملا فورح نم ىهشفخالا لاهو ءاجهىرح
 ركز, ناننالاّن 5 ثنؤتو كذتاهلكم ملا فورحدي وسسلاقو زاحتركذاذاو برعلا

 لاق ىرأو لع هتلاانأ رملاو لصف و لع هلئاانأ ضملاو لعأ هتلاانأ ملا نا سامع

 عفت م باف باكلا صملا لاهاجد ساد ايعقر فورم اةيعمشوم نتصل ضعي

 هذهدعي ناكل فصو تاكو اذه ولاق كلا لزب 1 ناكف ورجح ملا ءانعمّناكو صلملاب

 اهلعف اع سهالاّن ا ىلع لدي مودقلا ىللاوهالا هللال ها ملا هينا داما نيرللا

 باّكلاو مج هلوقو بلا ىو كادكى دع رح كا ذكو مكملات ارقلاوس كلذكو هاوق ىلع
 ناك املاضيأ كا ذكتاكو لولاك رث ذامريغىبعرهالاّن ا ىلع لدتءاسثال اهذيهفءانل نانا نيسملا

 ءذهريغب عوف ملا لزنأ باكل بوزع ةوقتنا ىلع نوي وهنلا عججا دقو لاف د ّركم محو ىلا
 صاوخىفأ .#ىلاركلا ىلع ملاوبأزشلا اركذو كيلا لزتأب اذ اذهىنعملافورملا

 فور باتل ىف اذه ىلب ىذلا باءلاىفهرك ذنسو روسلا لئاوأ ةلزمملا فورخلا

 *(اهصاوخواهعئابطو فورا باقل ب اب)+*
 ىو هنمرعسلا رك ذ ترتخا ىنكلانطرمش نم سلاضب بابل اذهمّركملانيدمتهتنادبع (لاق)
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 ل
 امسي
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 ةمركعىو دو ى رابع ااا ع ملا لاقباكلاكلذ ملا لاكهناهنعثااثلالوقلاو

 لاكدنا ىغلبلاه ىتسلانعىورو مسق ملا لافباكلاكلذ لا هلوقفأ| .
 فورحب محو ماو دول سابعا نعةمركعىو رو م ءالاوهو هنن اءاهسأ ْ هههشأ ملا ا ٌّ

 سامعننا نع

 كؤرو هيانثدتالواذهلثم كدنعلاقف شعالاهنتثتف أ لاق ةفرعمتينبىأ ةفّرعم || '

 فورت نمتارقلا قام ع سنو سو مح كلذكونأ ارقلاءامنأ نمرعس املا لاف تاكا

 ىهلارلاو ماو ص وو مح و نآرقلا اوف نع ضاعلئسو روسلالئاوأ ف ءاجسملا | ٠

 نجرلا اعلاف مث هللاءامسأ نماعسا تناك اهتلصواذا ءاعسهلاب ةسعطقم هّللاءاعسأ نم مسا ||
 ىأن بركب وأ ىو رو ىلاعت هللا ءامسأ نماهسا تناكن رّتعمح اذا روس ثالث ةافمذ هلاك ا

 كلدءابساو لاو. ضملاو رملا اولاهدعسنيدشارو( ؟ززت يكسو يس ظ و
 هذهلاف ملا هلوقفةلاعلا + نعىورو مظعالا هللا مسا اهيف ناافرحرشع هنالث شو
 ءامسأ نمسا حاتفموهوالا فرحابيف سل افرح نير شعلاو ةعستلانم ةثالثلا ف رحالا ||

 م-هلاخآو موقةذ_هقوهوالا فرحاهبف سلو هالو هثال ؟ىوحوالا فرح اهبف سلو هللا |

 هنثور فكم فرك هقزرفنوشنعيو هئامسأب توقطت مان عأ ارعزن ىسنعلافو (لاقإا

 ماللاوهناءال ( فلالاقدجممسا حاتفم مموفيطل همساحاشفممالو هللا مساح افمفلالاق ١

 دعا نعىور ونوعبرأ مبسملاو نونالئماللاود>اوفاالاوهللادس < مملاوهنلا فطلا

 ورش اهي لاي ةدسعء أ نعىورو نأ محو هنآ ملا لاك ىلسلانوجرلا ||

 نا كادلسادو شفخالا لاك كادودذو مالكج -حاتتفاىهو ءاحسهلا فو رح ةعطقملا ا

 صعرهكق لاق هنا سامع نيا ن ءراسج ني دبعس ىو ر و متدقةرولا ليقرك ذئذلا مالكلا | 5

 ةجرتىفكادىلوقلا عسومسو نملاَن هاقتشمنيمل مالح قداصب ,زعزييداهفاكوهأ 5: 8

 فورح نو سدو قو صو صعنهكو لاو ضفاو رلا نأ ب رطق .ءزو ىلاعتهللاءاسنانعأا

 ث ت ب ١ فورحىهّلا ةعطقملا فور اهذهنم فاؤمنارقلا اذهَنالدتلمملا | ٠

 ىتاامهفورحمتأ نآرقلا مهلعلزننبذلا موقلا لدسل انفاَوماهمامتءاج واعطقماهضعيءاف- 0

 نارقلا ىف مولا اغلا( نوكين زوجا ءز ملا ىفرخآهحونرظةلو لاك هيفي رالاهنواقعب '
 لمنال فورخلاهذهرك ذيرياعل نأ هسفاوغلاوتآرقلا اذهلاوعم-تالاولاهنيحدومهفتيلف | ٠
 دو ركل فاعنل فورا اوعمساملاوتكح .ةفورالا ع.طقتب باطلا اوداّتعبا :

 لعتو مهفتدعب اودحاذا تنثأ مهيلعة خلا نوكتف هسفاموتا رقلا فوزرتطلادغن اومهشلا]

 انآ ىلا ىعم نو هو سابعا ن ءىوراملد واكالا هذه نمراتخلا احنا قصساوأ (لاعو) ٍ

 لدثدح اولا فرحلاب وطنتبرعلا َنأ اذ ىلع ل.لدلاو لاق ريسفنهلابنم فرح لكتأو لعأهللا
 دشنأو تفقأديرت طقف فاش ىطنف#قتاَقف تاهل تاك اواي وهىّتلاةماكلا ىلعدنا]|

 امال مهلك اعيجح اولا « الاخ نأمهيدان اضنأ

 لوالا قطناك انوا قطنامنافاويكرافالً اعمجحاولاك تونك الا وجبأن امهودان هريسفتلاق
 ىعشلا نعكورو اممقيقحرلعأهللاو فورخلا هذه ىنعمف هوراتخا ىنلااذهو لاهو: فاقبأ]

 هع س
 بس ره بج - روجر سيبو ضم بج بو بسيسو مح: مج حج يسم حابس يع ولات# 9

 لعلو اني دأب ىتلا لوضالاب
 ها لتأت ةقرفمللوالا
 ريع

 دك ملا هذهلاف نجرلا

 تساتملاو امن دباب ىلازحسنلاب

 ةقرقم تكن نا هدعنامل

 ما ملا ثالث هع اقدده
 ميك ره

 ما دعس ا دنارو ةدس

 ينك



 ةيرعلاهذست م
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 هش قو نُخ موبتملعلا بلاطوريسلا عيبا لو هفلوقلاتطسو مولعلان هستكلا

 ىدلاوإ_صالهّمدوهدجو لوالا فمصملا ىلعدت دهعق للخوأ ةعصوأ للزوأ باود ىلغ

 نيذلا ىلع همثاامغناف لاّشف ًاسشهنملدبأ لو هنوهضم لصأ لكنمتلقث ال .لوعملا هملع

 ال صنلا نم اهيفامريغم الكبه تفّرصتامو.صلا»لوصالا لقنىفةنامالا تردألب هولدن
 : اهموصنءادتهالا نعنغملو ةسجللا لوصالا هده نعل هل هنآاد- م أك نعى سن مددعلف

 3 ومو“

 5 لق هنال هنعهلةن:ىفعوتتيو هنايسأقلطت رهعابتعهنعلقانلاو هيث ءاط ا( تااعدقف

 ٠ هعضاوم نعمك رح نيبو هند لعصو سم نم هعج ماهلا:هلامركثيىلاعتهتناو ةنازح نع

 طفح ىوسدصق أ /قئاف اهلجالهّتعجتلا ةشاانهسفىاماعي ن ألو سملاوهو . ةنحوةبقاو
 ا ةيوبنلاةنلاوزيزعلا باكل ماكح ا رادماملعذا اهلضف طبضوةب ومنلا ةغلل هذ هلوصأ
 هب : ارا كلذو هيشلاناسللا هيف فلاحو ؟ ناسللاةمتلا همضقفاوام لعب اهضماوغرملاعلا نالو

 ٠ انكتب مالكلا نلا | معيصأدقلىت- ناولالاوةنسلالا فالّخا نم ناوالا اذهىففلغدق

 : تاناجت تلا قئاصتقسانلا سفانتو ادودعم سياعملا نمد رعلان قطنلاراصو ادودرو

 هتغار غد لحأ نمز ؤباكلا اذ_هتعمش ةببرعلاةغللارغىفاوحصافتو ةيمعالاةغللا ف

 وجراوبرعلاناسل (هتمنو) .نورذطسإ هه هموقو كالا ح ونعنصاكدتعنصو نور

 ءالعلا لقانتي هبعفنلالصي و ةرخازلا همواعن عفو باكا اذهردق عفرين أى لاعت هللا مركن م

 ١ مدان الب عطقن ىلا ثالنلا نمنوكينأو ةرخ الاف هيةنملا لهأ قظنسو اندلا ىفدل

 لعجين أو اهنعل قنوأ همواعب لمع نم لك عافتنا.ةاولا دعب تاجردلا هملان اأو اهنمالا تام
 0 ىئاتطرشمركملا نيدمتمقلادبع(لاق) ليكولا منوهقلانب حو لدحلا ههجولاصلا جهلت
 الا نآالا همفهانطرشاع هلل ةنملاوانقدقوه حاج ىرهوذلا ب نم ارامملا ٍباَحَل ا ازه

 نو لئاو أ قتدرو ىتلا ةعطقملا فورط ارتست هع جال صف ةراكرخاو أى ركذ "ىرهزالا

 : اد اهل لق اهيايىفةلكل كدرتف ةمظتنمالو ةفاومريغةقّزفم اهبوطن امال زيزعلان ارقلا

 كرتاوه وامهمّدق م امهم»أنتدئافل كاكردص ابتمّدق و ىلاعتهن|تركسا دقو. اهدرفع

 معيالو نوال ق بقاع ”لريت مالا هسفدحأ هكر راشإلىذلاهي صاخلا ىلاعتهتا مالك يسغت:
 تناكاذااهنأ ةناثلاو سانلا مالكىف ضم: لبق كربلا هده ءادمالات 000000
 يفتك باكلالوأعلاطي نأ ةداغلا نال هرشآو نم علاطم لكلا برقأت نكباكلا لأى
 بتر ىلعهنأ هتمطخن مجاب فشكين أ علاطمللأآ- اممميالدقو هغنصم ضرعو ه.دنرت

 باَكَلالْوأ قهتمدتادهلف كلدنمءى :هرخ اى نوكت تأ س دآحامصلا

 «(ةعطتملا فورم اروسفتبا)*
 لاوقأ هنالثاهريغو رملا صملا ملا لثمةعطقملا فورا ىف اممءهتناى ضرس انعزتا ىور
 هلتا لصد ىلع لزر ا ىذلا باكل اذهّتا فورملا هذ ب مع.قأ ملا لحؤزعهلالوق نا هدأ
 تاكَلاكاذ ملا ىلاعتهلوقىفاذهلاه هك شالل وز عهللا دنع نم يذلا ناك اوه لسوهملع
 ىعملا ف لوصوم ظنفللا فعطقمنججرلا مسا ن مح رلا ناهنعيلادل!لوقلاو..هبفبيرال

 لونا
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 مركلانارقلا تانآنمهسفامىلا اذاضم ران“ الاىلجو رابخالا لح ههشو تدصقو |

 الكَنأريغ قيرطلا تاشامريلا ةيسنااب امها دعامو قتلا ىلعةغللابتكتاهّأ نمامهو
 مهالجو ايذعادرومس انلل عرش هعضاوّن اكو كإلارعوللممو كاهاارم دع طمامهنم

 نبب نهذلا قرف معأفبرعينأدصقو مدقورتأدق هنموهعنمواعرم رم مهلداتراوهنع
 يولطملا عاضف ساو ىابرلاو ”لتعملاو ف فالاركسلاادّدبو ىولقملاو فعاضملاو“ ىاننلا

 اموات نأ اميلعلاقالا مدعلد اللا تداكو امهنتعاوؤرصلاو امهرما آسانلالمعأف

 داج ني لمعمسا رصنابأ تنأ ارو بيوبتلاو ليصفتلا طلخقو بنئرتلاءوسالا بس كاذ|نسلؤ |

 هرمضة حشو ه.دادزرب فلدىلأ ةرهشهعضوةلوهسرإشو .هرصتخ برت نسح أدق ”ىرهولا
 ةغللاوح ىف هناريغ وولقان“ ود واد فهذخ أمه ملعبرق ةو هولوانسفم آس اسنلا ل ءفقن

 فزحو فّرحو فعصدق كا ذعموهو ةردلاك اهرخ ىفناكن او ةرطقلاك اهرحىفو ةردلاك ظ

 هتاطةسلاحرخم هملامأ لع لمأو هيفامعيتتف"ىرب نيدمحوتأ سشلا هلهتاف فّرمامف]]
 ةعسمهاسال ىذلا اراملا باكل اذه عج ىف ىلاعت وهناحس هللا ترختساف هتاطلغلاخ روم

 لوصفلاوباوبالا فحاحصلا سترتهّسترو لودالاهذهىفا-عمش حج رخأ لو. كراشيالودلضف

 تان الارادمىلعنوكيو هدقعاهررد؟ عيصرتب ىلهءل ميك, ارك ذل|تازتم ىلعمالكلاو
 د# نب كرانملاتاداعسلاانآت يرق هدقعوهلح راعشالاولائمالاو ران الاورابخالاوأ

 تاملكلاعضي مل هنأرسغ ةياغلادحةدوللا فزواجو ةياهئلا,كلذىفءاجدق ىزرطاريثالا نبا
 هناه هرب عم هنرهظأو هناكم قاهتمالكت عسضوف الصنم اهفورحدئاز ارالو .اهل<ىفأ

 هريغل ثم ميصن نأ نم هللا ةنعانمآ لولسلا لهس سهنملا مضاوهتنادمحب لاك اذه (ءاخس)

 هريغرةتفاوهريغنعهيفاع غو هدعمولعلا نملقشااعهعفنمظع ةلورتمح ورطم وهو
 ءابلعلاءالؤه نمدحاو لكتال هلئمولثم عمجلام ةلدئالاودهاوشلاو تاسغللا نم عجبو هلا
 هخأ باك ىفاملكبماك فتانملو اهافشنرعلانم اهعمسة ملكي و اهاور ةياوردرفتا
 ةقرفم مه تكص قف دئاوفلاتراصف هضم غتسا لوقأ لب لقئاملقننعمطاعتلوقأالو
 باّكلا اذ هقاهتمتعمف- ةقرشمهذهودم ّرغهمذهاهك الف لئاذفلا مخأ تراصو
 عومجا اذ هىناهلك ل وصالا كال مش ماظتناف قرشامنبب واهنمبّرءامزيبتنرقو قّرفتام

 عيدب ةينملاقوفو ةيغبلاقفوهللاد.<ءاف عورفلا ةلزنعكءاوأولصالا ةلزئعاذ د راصو
 هعمج تال>و امامنا رذهعضوبنالح ناكول ةلغفا نما_ملس ناكرالا محك ناقنالا

 و[تعيصو ا تاعقزأ تعمسوأت هفاشلوقأف ىوعد بف ىذأ ال كلذ عمانأ و .ياقلالا ةدقع

 ىرهزالا اههف كري ىواعدلا هذهل كف تاجوأ ءارعلا برعلا نعتلقنوأ تشر 1

 انهربو ايو رنمم امييباكك ىفانبعامهناف الاجمدحال فالكل الاقملئاقلهديسناو
 سلو اود 1: ايعياناوجدتا يهاب !ىدطا م اخفام نو ايرجابم
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 ناكاخ نا ىفهدسهلوق

 :ءلءهملا نيسلارسكيهدسو
 نم ةانثملاءاسلا نوكسو

 ”هلمسهملالادلا فو اهنحت
 ها ةنكاسءاهاهدعب و
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 همركي هنع هللا اع جرزكلا ىراصتالا دج بن سحلا ىلأ نب مركملا نيد_هثهنادد_دعلاق
 مالكتلا اذهبدجلاس انحالاهارغتساو رب زعلان اكلا ةحتافباكريت نيملاعلا نرهئادلا
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 ندلبأ ظفلدم_#لا ناكولو ىلاعتناو ةغلابملاذهنعرصقممدجفدهتلكذا زيجولا |
 ةيواوالااهلو اهدّدحو تقولك ىناهلاوبّقلا همن ىلعمدم ف ىلاعتو سٌدَقَت هسفنهيدجلاده

 ةعافشلابفّرسملا دما: ديس ىلعمالاوةالصلاو اهدّدعنالواهنمتعن يفلان اب

 مهعابشأو رارب الا هبامصأو راهط"الاهل[ىلعو ةعاسلا مويىلاهتعب ريشءاقبب صوصخلا

 هلضفو ناسنالا مّركدقهناصسمتناناف (دعبامأ) راهناولمللاءاقب ةمقانةالص راخلالا

 هنآ افرشدافكو ناسل لك ىلعناسلابىرعلاناسللا اذهفّرشو ناو. ار تاس ىلءقطنلا

 هنلالوسرلاك لاك امنعهتتاىضر سابعزبانعىور نانا لهأ ةغلدنأو ثآرقلا لزندن
 ا ا لا م ا 2 :
 هرك ذ رعةنملا لهأ مالكو فر عنارقلاو فرع الث الثا نرغلا اونحا ملسو هلعهّللا ىلص

 عالطالاوتاغللا تك تاعلاطعاذوغتملزأ ل ىلاو بوقعين بدم نيريهز ةجسرت فكاسعنا

 نسل هنافهعج نسحأ نمامأ نيلجرنيباهءالعتدًارو اهفيراصتللعو اهفئاصت ىلع

 ةداحا تعفنالو عضولا ةءاسأ عم علا نسح دي لف هعج دب هناقهعضوداحأ نمامأو هعضو

 دج نبد_ترودنمفال ةغللا سيذتنم لجأ ةغللا بكى دحأ لو عجلاةءادر عم عضولا

 هللاامهجر ىسلدنالا © هديسنبلبعمسا نب لعنسملا ىناليكحلا نملك الو ىرهزالا

 امهو



 (لوالا خلا )

 ىأةمالعلامامالل برعلا تاس نم

 قيرخالاروظنمنبمركمنيدج نيدلا لاجت ل ضفلا
 هدمت رز1لا ىراصنالا ىرسملا ْ

 ملكسأو .ةراللا

 نم

 *«(هللا هجر فاوملا ةجرث)# ٠

 قيرفالا ىراصتالار وظنمن بة شح نيمساقلا أن يدج-أنبناوض هر ل دقو ىلع نب مّركم ند توه ا
 مكحماو بيذبتلا نيب همن عج ىدلا ةغلل| ىفبرعلا ناسا ب حاصل ضفلاا وبن يدل لاس ىرمصملا
 ريقةملانبانم عمموةناَم_سونيثالث ةنس مّرخا ىفدإو ةياهنل اوةرههباوههشاوحوحادعلاو ٠

 دي رفلا دقعلار ىناغالاك ةلؤطملا يدالا بثك نءاريثكر صتخاو ثد ورع و عج ودريسغو :
 ىلووهرعةّدمءاشنالا ناو دؤمدخودل هامه هارصتخ نا لاقيو راطسلان ب |تدارفمو .

 وه ىفقشمدخع رار صتخاو ةباكلاوعي راتلاوةغللاووكلاناراعناكو ىلاوعلايدرف:لاقو ٠
 ىلاعت هللا هجر ةءامسو ةرشع ىددا هس نامعشىفتام ضفرالب عسشةهدنعو هعلر ْ ١

 : همطل نمو :

 كافرضإلاهنادنعتلبقو * كارالا ىداو تزرح نا هلئان' 55

 ءكاوس ىلاماهتاو ىئاق *« اهضعينم كدبعىلاثعباق
 كم هللا هجر ىط هلا لالعلا ةاحتلاو ند وغللا تاقيطف ةأعولا ةمغل نه ما ١

 00 م © دس < ©

 (ىلوالا ةعبطلا)#

 (ةصئارصمقالوس ةيرملاك :ريكسلا ةعيطملاب)
 هب رعش 11



 هدئارف ميدعت ىف ردخأو يف لكن مو كولملانئازتنن مال ذريغاوبلجو .دارسملامهدوصقم

 قارعلاومآشلا ىداقأ وغلب ىح اومهثو عمتنم لكمد هاوشقيبطتقاوعتتناو اومهتأو
 ١ لاونممكحأ ىلعمهحيست مها" تأو لاكلاّدحىلا لصب يتحمهعينص ىلعهللا مهناعأ حوو -

 || نا ءابكلا ليج هامحرو همعاسم نسح ىلءهركشو ءازملا نسحأ مهرظان ةرمضح هللا ىزحو || (©

 اولتالك نب:سااّرمم ىلعءاعدلاوركشلاءاهواب اقي نأ ب حي نيإسملا عبج ىلع ىربكة معث هذه

 ظ نيلسرملا دس ىلءمالسلاو ةالصلاو نينسحما بح هتلاّنا
 بهاولا هبرىلاريقغلا هبنك

 ِ يالا

 ١٠٠١ ةنسوظعملابحر 107 ىف
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 قيرفالاّحيرزلنا ىراصنالا نيدلا لالح نب د نيد لا نمملامامالل برعلا نسل ناك

 دقو 0/١ ةنسفّوو 71٠ ةنسمّرحلافدإو روظنمنئاو مركمنب اءفرعبو رصملو
 4 هديسس نال مكحما اوى رهزالا بيذهتلا وك :رب نبال هتدشأاح .وىره لا حاملا اذه هراتك ىف عجم

 || اتلمحيى هذا ةغللا تكرئاس ز عئغب و هفكاذريغوريثالانءالةياهتلاو ديردنالةرهجلاو || ؟

 هدد وهلوقنف ب.عوهو س .وماسقلا ىشح بطلا ندم مامالا لاق هغلباما متم غلمل 0 ٍْ 2

نلانللقدنأ الا هبدنرثو هعجشتنو
 3 رصعهرصعمحازو ةلوادآملا تافنصملا نموريغل ةمس

 نوتالثهناقهترابعلب وطتوهمحريك هتلقبدسو ىسرتنا عسجلا هللامحرسوماقلا بحاص
 - )|| ترعاذهلو رثك اليت ادفص عيرأ هيف" الق ةدحاو حفص سوماقلا ىف الىتلاةّداملافادل 0

 - د/ || هان أالولو ةوقشل نسما نمنالثملا هلع قدصفميركلا نار ةللرسسفتو فد رشلا ثددعلا | 3 حربشو بذأو هقفو فرصوو و ةغل باكو هف:هل بانو هن عافنالاو هل .بصخت نعل علا ةيلطأ 0-6

 || ةلوطملا تاهتالا نم هئارظني قل تاكل ب ناالا ىلا قياملاصوصخ ارس هسف عدوأ ىلاعتوكراست

 - )| ىلاقلا ىلع اال عرابلاو ىنامتلا بلاغ نب ىبسعل بعوملاك نانأد_لا قراوطا,لاتغاىتلا
 ىفلأنعنوهٌوْم نيسح ندد وغللا ارك ذىفالا رثالوزيعهل قيل ماهريسغ وزازقللعماسملاو

 1 لاوحالاٍبقاعتنمانوصمانلهظنحن أ ىلع مهلاق ومو منلاىلومهئادجلاف رثأوةسغللا

 2 |اريزعلانازيزعلا مظعملاو دن اندس مانالاهذهىفوهل أن أ ىنعمدم اك لاوحالا بوانتو

 - )|| معحالفو مجحالص لكل قيفولا»فوغحاو مهعلاو برعلا يبدوا ق فو دمر زعلا نبا
 نآدعي اروهشمراطقالا عيجب ف هعفنو اروشنم عيطلادب ,رفلا تاّكنا | اذ_هنوك نأىل

 هتمعنرك اشو هتلودزمأىاسعكلذو نونكملاّردلاو نوفدملازغكلاك الي وطارهدناك
 1 كب يس نيسسح قاف الاىفددماحم ترسو مانالانيبةرث امتعاذىذلا مامهلامهمشلا | -

 -1/ || ىلالإكلاجراعمىفقارلا .نيكملالدضفلاو نيتملامْزعلاىدّت مهو قالو ةعيطمرظان
 || هركق بئاصب اد شريم كملعهلدااذانم حوف لكل ضفي ىذلادرفلا معلا حوالا
 ءبعل ١> ىددملا دعاسرعم هلئا هظفح هنأ كردلا ىلعىد :فانيس>ةرضح كيدبيو

 لب زج وءانثلا لبا مانتغاو هعفنموعىفةيغر هلام سفن هل سصعىلذنو ناكلا اذه

 ءافصلانامدن ةلزاغم ءاغلبلا ةدستفلزاغنو اهمسلا ماه ىلعهمدي العاب كنودف ناوثلا |: 7

 ال هيظنقوزت راضنلا طومتفاد ضنمؤلؤللا مي وهاذاف«4جذومأانملعدرو اهملانوع6

 "و | نعل دنغت همي ٌورو هترهشامهلاجبو عيبطلا نسح نم غلب راظنالا هريس سبي وبالالا | 9

 -1 دراوشانغلبام لعهلاوعج ءابحلا ةذباهج نمريفغلا يما هيماهامة معلا دمج نمو ءارطالا

 || نماوغلبففاؤملل ة بوم ةضسن ىلع كلذءانثأاورثعو داوملا نمهسبلا حاتحماوةريتعملا سن ا || 8



 *«(ميحرلا نجرلا هللا مسد)#
 ىلع مالسلاوةالصلاو هتاذد.حوىلانانحلامهلمو هتافصدسح:ناسللا قطنمهتادجلا

 (دعبو) هنامساودتهاو هتادقباودتقان يذلا هبصوهل[ ىلعو هناقواذ فرشأ دم ان دس

 نونفلانمايهفاماوردوتاغللااوسرامنيذلا مهعلاوممنمررعلا مالاءار[تةغتادقف

 اهعسوأ ب رعلا َةْعلَّنا ىلع ملقلاوناسالا ىلع كري ىنعم لكنعرببغتلا سلاسأو مكسحلاو
 اهّداوم ةرازغلكلذو اهلك ًاواهلصاو اهلضفًواهفرشأو اهعصنًاواهدلخأو اهعنسأو

 وهىذلا فدارتملادّدعتهةلجنمو اهقاس اداحتاو اهّداو-ةرارسواهقاقّمشادارطاو

 نيسحتلا نموظنلا ب سكمامم دئاصقلا ىف .دحاو "ىو رع 2 انامو فدارودفا ارريخ غسلبلا

 ديزبو اروهظواناسدادزءلضفتلا اذهو اهببش معلا تاغل نماهريغىفاهلدجت ال اهوحو

 ”رلإ] الو نيينانوملا ةفمهل نكمل نيش موقدغل تناك ابنت ريتعا اذا اريستر امحت لمأتملا

 ل | |راسلينيلمحلا نيذهرطاوخ نع اهيفربعي ث محب تاعجد قف كلذ عمو نيصلا لهأ عئانسص

 نآهمزاونمىذلا لامعتسالاىفنسحتو ناقل ان لع حيف أنت ردا ان لامحالا

 ناسللا ىلع هيؤطنلا فذ عضولا فدرفمظفل هن ازااعوضومدرفملاريغودرفملا ئمعملا روك

 درفمتلقامناو هيزملاهذهاهاوسام لعالضفاهافكو هس رعلانأشوهو عبطلا هلحانربو

 تلا لبقنه ةيخنرفالات اغللا نماهريغو . ةيئانويلا ظاففلأ مظعم ىرئانال عضولا ف

 ” | ىاعملاىلا مالا ل وأن منطق عضاولاّن ا ىلع لدياذهّناف تدلادرفملا نب وهم امئاتشو

 || ىلعلديكادو عقاوملاولاوحالا فالتخا بس عماسلا ةدافالابيلا جامع تلا ةدوصقملا

 قدقءاوقفتاامفك اظافل اهل قفلف اهيلا ةحالا تسمامدنعالا هلابب رطذت لىناعملا كلن نأ

 لبقنمرّدقف دصقيو همف مزااحرص ب نمىل#ثم درذملا ظفللا عضو نملثخ اهيلعتدافالا

 ءاوهلاوروئلاذفانمو حيرادملاوقفارملاو جراخماول_خادملا نمهلمزلام لكحءانبلا

 تآلاىلادعنملشمو هءاشوهردقاك هءانبمتأ اذكهو ءاحفلاهزاسنملا ىلعءلطملارطانملاو

 هنكسن ادعبالا هانبل مزلامىلا نطفي ملف قيسسنتالو ريدقت ريغنم بن ملثم قيفلتلاو

 نماذادسوؤاشءاق- زيعفح وهل نمكرادتهنم طرفام كرادتف هنكسديف صال هنابرعشو

 الجيب كرتاهوكث يح نمامأف الصفمت فاسأ؟ةدرغم طافلالا نوك ثدحنماذه زوع

 ىساكلاىلانان رعلا ةيسنك ةس رعلا ىلا تاغللا كإةةمسنف الل ةغالملالاونم نم ىدكتو
 كا:ىفسل هنأ كيسحو ساثم قاد ىلع راكمالا كل ذرك. الو ىءاخلاىلانامظلاو
 اذه زاعالا لسقنماهيفبس<كاذىوسامو زاجناوهسشنلاالا عيدبلا عاونأنمتاغللا

 اهتادرفمىففل باك م ظع أنار رقأ كاذك تاغللا فرشأ ةسرعلا ةسغللاّناتر رق أ اكو
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